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386 Aooióss, ᾿4ϑηνᾶς αὐτῷ συλλαμβανομένης, ἀριστεύει χαὶ πολλοὺς ἀναιρεῖ τῶν πολεμίων. τιτρώσχει 
δὲ ᾿Φφροδίτην κατὰ τῆς χειρὸς καὶ Mota χατὰ TOU κενεῶνος, Αἰνείαν δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ πληγέντα λίϑῳ 

dno διασώζει. Τληπόλεμος, δὲ ὑπὸ “Σαρπηδόνος ἀναιρεῖται. τῷ "δὲ" yum τὸς ἐπιπλήττει" ἰᾶται 

δὲ αὑτὸν “Παιήων 0 τῶν ϑεῶν ἰατρός. 

Ἐν, Rox, 

ΙΑΙΆΑΔΟΣ E. ὉΜΉΡΟΥ PAWOIAIA. 511 

Τῆς € ῥαψῳδίας ἐπιγραφὴ 57 μὲν ἔμμετρος αὕτη" εἶ, βάλλει. Kv υϑέρειαν᾽ one τε Τυδέος υἱός. 
UR δὲ πεζὴ ἥδε" Διομήδους ἀριστεία.. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ ὲ στοιχεῖον εἶ ἔλεγον οἱ παλαιοὶ, προστιϑέντες 

10 τὸ /, ἵνα τῇ διὰ διφϑόγγου ἐχτάσει δύνωνται περισπᾶν χαὶ αὐτὸ, xad à. χαὶ τὰ ἄλλα στοιχεῖα. 

τοιοῦτον δὲ ποιοῦσι χαὶ ἐπὶ τοῦ μικροῦ 0. καὶ ἐκεῖνο γὰρ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν οὗ λέγουσι. περὶ δὲ 

τούτων οἱ ἐξηγηταὶ τῆς γραμματικῆς γράφουσιν, ὅσα "ἐνδέχεται. ποιεῖ δὲ Ὅμηρος ἐν τῇ ῥαψῳδίᾳ ταύτῃ 10 

τὸν Διομήδην ὑπὲρ πάντας ᾿Αἡχαιοὺς ἀριστεύοντα, xar ἐξαίρετον. ἀνεπτέρωται, γὰρ ἤδη ἐρεϑισϑεὶς 

ὃ ἥρως τοῖς τοῦ βασιλέως λόγοις , χαὶ ἄλλως ὀξὺς ὧν χαὶ φιλότιμος. ὅλως γὰρ, ὡς ἐῤῥέϑη, δραστικὸς 

παρ᾽ Ὁμήρῳ πᾶς λόγος, χαὶ οὐκ ἂν εὕροις τινὰ παρὰ τῷ ποιητῇ ὀνειδισϑέντα 1 ἢ κελευσϑέντα ἢ ἄλλως 

λόγοις ἐρεϑισϑέντα καὶ μὴ οὐκ ἀνύσαντά τι καλὸν καὶ ἑαυτοῦ κρείττω γενόμενον, ὕπου γε καὶ ἐν τοῖς 

ἑξῆς ὃ 0 ἀλέξανδρος ἐρεϑισϑεὶς τοῖς τοῦ ἽἝχτορος λόγοις ἀριστεύει καὶ πρὸ αὑτοῦ ἽἝχτορος" xai δεικνύει 

οὕτως ὃ λογιώτατος Ὅμηρος, οἷα 0 λόγος δύναται. καὶ τοιοῦτος μὲν ὃ Διομήδης, καὶ οὕτως ὀξύνεται 

φιλοτίμως εἰς πόλεμον. iuc δὲ, εἰ καὶ πρωτεύει τῶν “Ελλήνων ἀνδρίᾳ, ὡς δευτερεύων μόνου τοῦ 
20 ᾿ἀχιλλέως, ἀλλὰ δυσκίνητός ἐστι τῷ πολλῷ τοῦ μεγέϑους καὶ ἀεὶ κατὰ ὁμαλὴν κίνησιν ἄριστος καὶ οὐ 

κατὰ τὸν Διομήδην ὀξὺς iv καιρῷ. "ἄλλως δὲ καὶ φυλάττει Ὅμηρος αὐτὸν μάλιστα ὕστερον ὡς 20 
σταδαῖον μαχητὴν εἰς τὸν μέγαν κίνδυνον τὸν περὶ τῶν νηῶν. φρονήσει δὲ τὰ πλείω κατορϑοῖ, ὡς 
εἰκὸς, ὃ Διομήδης. διὸ καὶ ἡ ̓ 4ϑηνᾷ συναίρεται αὐτῷ δι᾿ ὅλου τοῦ γράμματος τούτου. ἔτι δὲ καὶ 
ἄλλως, ὀνειδισϑεὶς ἐπὶ ἀνανδρίᾳ ὑπὸ τοῦ βασιλέως ὁ Διομήδης" καὶ πτώσσειν ἀκούσας καὶ ὀπιπτεύειν 
πολέμοιο γεφύρας » Ῥοεῖ δέον εἶναι δι᾽ ἔργων πιστώσασϑαι ψεύδεσθαι τὸν βασιλέα. διὸ οὐ μόνον ovx 
ἐγγὺς ἵσταται τῶν τοῦ πολέμου γεφυρῶν, ὡς φεὺς ξόμενος ἀλλὰ καὶ μέσων γίνεται, ὃ ὅπου πλεῖστοι 

ἐκλονοῦντο. καὶ τοῦτο ἐστὶν ἢ ϑαρσύνουσα αὐτὸν Αἀϑηνᾶ, ἤγουν ἡ τοῦ δέοντος φρόνησις. χαὶ ἰδοὺ εἰς 

ἶσον ἥκει τῷ πατρὶ, εἴ γε χατὰ τὸν "λόγον τοῦ βασιλέως χαὶ ὃ Τυδεὺς ἐπιτάῤῥοθον εἶχε τὴν Arar. 

οἱ δὲ παλαιοί φασιν ἐνταῦϑα καὶ ὅτι ἀρετῇ καὶ ϑυμῷ καὶ φιλοδοξίᾳ παρώξυνται ὃ Διομήδης, ὡς ἐχ 
3o τῶν ἐφεξῆς δειχϑήσεται, ;- (Vers. 1. Sq.) “ΜΗ Aie ἔδωκε τῷ Διομηῆδει μένος xai ϑάρσος, ἵν ̓ ἔχδηλος 3o 

μετὰ πᾶσιν “4ργείοισι γένοιτο, μένος μὲν κατὰ σῶμα, ϑάρσος δὲ κατὰ ψυχὴν, οὐχ᾽ ὡς πρότερον μὴ 

ἔχοντι ἀλλὰ τὰ ἔμφυτα ἐπαυξάνουσα" ὧν ἑκάτερον ϑατέρου χωρὶς ἀλυσιτελές, δύναμίς rt γὰρ 

ϑάρσους “““οὶς ἀκινητίξειν ποιεῖ, καὶ ϑάρσος δίχα δυνάμεως εἰς χενὸν σαλεύει τὸν ἄνϑρωπον, ἄϊμιζω 

δὲ εἰς ἕν ἐλϑόνιι. τὸν ὄντως ἀνδρεῖον ἀποτελεῖ, ὅτι δὲ χρεία τῷ ἀνδρείῳ καὶ ϑάρσους, δηλοῖ καὶ 
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ὃ εἰπὼν ὅτι χρεῖσσον , πάντα ϑαρσέοντα ἥμισυ τῶν δεινῶν πάσχειν μᾶλλον ἢ ? πᾶν χρῆμα προδειμαί- 

ψοντὰ μηδαμοῦ μηδὲν παϑεῖν. ἔστι δὲ ϑάρσος ἐπίτασις ϑαῤῥαλέα, ἢ κατὰ Στωικοὺς τὸ ἀσφαλῶς 
πεποιϑέναι καὶ εὔελπιν εἶναι Ort οὐδενὶ ἂν περιπέδοι δεινῷ. καὶ οἱ ἐκ τοῦ ΠΠεριπάτου δὲ τοῖς Στωιχοῖς 
ὁμοίως φασὶ, προστιϑέντες μόνον τὸ, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ, ἵγα εἴη ὃ ϑαῤῥαλέος εὔελπις ἐν τοῖς δεινοῖς 

4ο ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ. ἄλλοι δέ go σι ϑάρσος εἶναι τὸ ἐν δεινῶν ἐπελεύσει εὐσταϑεῖν χατὰ λόγον, οἷόν τι καὶ 
Ὅμηρος λέγει, ὅτε φησί" καί οἱ μυίας ϑάρσος ἐν στήϑεσιν ἔϑηχεν. ἔτι ϑάρσος μέν ἐστι, φασὶ ; TÓ 
εὔλογον παράστημα τῆς ψυχῆς ἢ ἡ ὑπὸ ϑεοῦ ἄρσις ἤτοι ϑεῖον ἔπαρμα τῆς ψυχῆς" ϑράσος δὲ τὸ ἀνά- 

παλιν, ᾿Ιστέον δὲ ὅξι τὲ μετ: ὀλίγα ἐκ τοῦ “μένος καὶ. ϑάξσος ἐὑρεϑήσεται συγκείμενος 0 ϑρασυμέμνων, 
51 9χαὶ ὅτι εἰς τὸν ποιοῦντα τι διὰ τιμὴν εἴποι τις ἂν οὕτω" ἵνα ἔκδηλος μετὰ πᾶσι γένοιτο, ἰδὲ κλέος 

ἐσθλὸν ἄροιτο. καὶ ὅρα τὰ καίρια σύντομα πάρισα τὸ ἄροιτο καὶ γένοιτο" καὶ Ort ἐφετὴν δοξάζει τὴν 
τιμὴν, ἐὰν διὰ τοῦτο ἡ ̓ ϑηνᾶ βοηϑῇ τῷ Διομήδει, ἵνα κλέος ἐκεῖνος ἄροιτο" χαὶ ὡς τοῦ, ἔχδηλος 

10 γένοιτο; διασαφητικόν ἐστι τὸ καὶ κλέος ἐσϑλὸν ἄροιτο. " ( Vers. 4, sqq.) Φωσφόρον, ὡς καὶ ἐν 
ἄλλοις εἴρηται, ὃ μῦϑος λέγει τὴν AOwvav, ὡς τῆς φρονήσεως οὔσης τοιαύτης. διὸ καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ 

νύχτωρ λύχνον. ἔ ἔχουσα προόδεύει τοῦ Ὀδυσσέως χαὶ τοῦ Τηλεμάχου, xci ἐνταῦϑα δαῖέ οἱ, τουτέστιν 
ἀνέκαιε τῷ «ἀπιομήδει.,. ἔκ κόρυϑός τε καὶ ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ; 0 ἐστιν ἀκοπίαστον,. ἀκατάπαυστον, 

ἀστέρ᾽ ὁπωρινῷ ἐναλίγχιον, ὅστε μάλιστα λαμπρὸν παμφαίνῃσι λελουμένος ᾿Αχεανοῖο" ἵνα καὶ οὕτως 
ἔχδηλος, ὡς εἴρηται, ὃ Διομήδης ἐν ἅπασιν ᾿Δργείοις γένηται, ἤγουν τῶν Aoysiov ἐκδηλότατος πάντων. 
τὰ γὰρ πρὸ. τούτου ἐπεσχοτεῖτο οἷον ὑπὸ τῆς ᾿Αχιλλέως ἀρετῆς, ἢ καὶ διότι ἐν τῷ φϑάσαντι χρόνῳ τὴν 
Θράκην ἐγεώργει , ὥς τινες ἱστοροῦσι, καὶ οὐκ ἦν ἐμφιλοχωρῶν τῷ πολέμῳ, ὡς ἂν εἴη διάδηλος xat 

λαμπρὸς χαὶ ἐχφανέστατος. τὸν δὲ ὉὉμηρομάστιγα" Ἐφέσιον Ζωίλον μεμφόμενον τῷ ποιητῇ τούτου τοῦ 

20 πυρὸς ] ὃ χατέφλεξεν ἂν, *og αὐτὸς λέγει, τὸν Siga y καταῤῥαπιστέον » εἴ yt σπουδάζων τὴν posu 
σίαν εἰς ἀλήϑειαν ἕλχει καὶ οὐδὲ Ὁμήρου & ἀχούει, πῦρ μὲν᾽ εἰπόντος, εἶτα ἑαυτὸν ἐφερμηνεύοντος : χαὶ 
τρόπον τινὰ "λέγοντος, ὃ ὅτι OU πυρὶ φλέγοντε ἀλὲ ἀστέρι ἐῴχεν λαμπρὸν παμφαίνοντι. ἔτι μεμπτέον 
ἐκεῖνον καὶ ὅτι οὐδὲ τὴν ἐκ τῆς ἀλληγορίας ϑεραπείαν τῷ νοσοῦντι τοῦ μύϑου προσάγειν ἐθέλει. ov γὰρ᾽ 
αὐτόχρημα πῦρ ἀνήπτετο ἐχ τῶν τοῦ “Διομήδους ὅπλων, ἀλλ ὡσανεὶ πῦρ διὰ τὴν τῶν ὕπλων λαμσρό- 
TQyTG, ὑπὲρ τὰς ἄλλας, ὡς εἰχὸς, οὔσαν. διὸ καὶ ὃ Πάνδαρος ἐν τοῖς ἑξῆς ἀσπίδι λέγει γινώσκειν τὸν 

Διομήδην καὶ τρυφαλείη. ἢ καὶ ἄλλως, οἷόν τι πῦρ νοεῖται ἀνάπτεσθαι ἐχ τῶν ὑψηλοτέρων ὅπλων 
καὶ μερῶν τοῦ ἥρωος διὰ τὸ τὸν Διομήδην σήμερον κατὰ τὸν ποιητὴν ἔκδηλον γενέσϑαι πᾶσιν ^Agystotg 
χαὶ  ἐχφανϑῆναι ὑπὲρ τοὺς ἄλλους. καὶ εἰς μέσον ὠσϑέντα,. ὅϑι πλεῖστοι χλονέοντο, τῶν ἄλλων qum. 

$o* “ρῶς, εἰπεῖν δὲ ταὐτὸν φαεινῶς καὶ φανερῶς, ὑπερφαίνεσϑαι, xot ud oiov πυρόεντα χαὶ τῇ 

ὑπεροχῇ προλάμπειν, πέμποντα φλογίου πυρὸς φαντασίαν δαιομένου, ἐξ οὗ καὶ τὸ δῆλος xoi τὸ ἔχδη- 

λος γίνεγαι" ἀπὸ γὰρ TOU δαίω xci ταῦτα παράγεται" οὕτω δὲ χαὶ ἡ ̓ 4ϑηνᾷ ἐν τοῖς ἑξῆς εἰς ὄχεα φλόγεα 

βαίνει, 9 ἐστιν, εἰς λαμπρὰ χαὶ δῆλα xol Reugotvovra. xc οἱ τοῦ ᾿4γαμέμνονος δέ που πλέα τα 
πυρὶ λάμποντι ἐῴχεσαν, oU μὴν αὐτὸ τοῦτο πῦρ ouv. κατὰ τοιοῦτον δέ τινα λύγον χαὶ ἐν τῇ 
σ' ῥαψῳδίᾳ φλόγᾳ παμφανόωσαν &x τοῦ ᾿Δχιλλέως ἀνακαίει ἡ AO và, ἐχφοβοῦσα τοὺς Τρῶας. ἔνϑα 
οὐδὲ ἀστέρι ἐχεῖνον εἰχάζει. ἀλλὰ μεγάλοις πυρσοῖς νησιωτικοῖς. καὶ ἔστιν ἐχεῖνο τούτου TOU πυρὸς 

λ ̓ἀμπρότερον χαὶ φοβερώτερον. πυρὶ μέντοι αὐτόχρημα ὥπλισται ὃ ἐν τοῖς ἑξῆς κατὰ τὸν μῦϑον μάχι- 
άομος Ἥφαιστος. διὸ xoi ὃ ποταμὸς Ξάνϑος ἐ ἐρεῖ" οὐχ ἄν σοι μαχοίμην πυρὶ "φλεγέϑοντι. χρήσιμος 

δὲ ἐνταῦϑα καὶ ] παρὰ TQ τραγιχῷ͵ ἀστραπὴ τῶν ὅπλων, καὶ τὸ, τεύχεα ποικίλα ἔλωροστεν. Ὅτι δὲ 

ἐνδέχεται καὶ τὸ ὡς ̓ παραβολ κὸν ἐπίῤῥηγια ἐνταῦϑα προσυπακούειν καὶ λέγειν ὃ ὅτε ὡς πῦρ ἀκάματον ἐχ 
τοῦ Διομήδους ἀνήπτετο, δηλοῖ ἐν τοῖς ἑξῆς λεχϑησόμενον. xol τὸ , ἐμάχοντο δέμας πυρός. ov γὰρ 
δήπου "Up ἐμάχοντο ἀλλ ὡς πῦρ. Σὴμείωσαν δὲ ὅτι καὶ ἐξ εἰχότων ὃ περὶ τοῦ" πυρὸς τούτου ἐνταῦϑα 

λόγος πέπλασται τῷ ποιητῇ, ὡς πολλάκις καὶ τοιούτων τινῶν uri eit χαϑὰ καὶ ἐπὶ τοῦ μὲγάλου 

913^ “Πλεξάνδρου συνέπεσε. χινδυνεύων γὰρ ἐχεῖνός που ἐν ̓ Ινδίᾳ ἐτινάξατο τοῖς “ὅπλοις χατὰ τὴν ioroc t! 
οἱ δὲ βάρβαροι σέλας τι χαὶ φάσμα πρὸ τοῦ σώματος ἔδοξαν φέρεσϑαι. xot Ὅμηρος ni» «jg uvdov 

εἰπὼν συμβιβάζεται ἀλληγοριχῶς" ἡ δέ γε ἱστορία πολλὰ σώματα mupo Ἰολῆσαι δδώσκει. Τιβερίου τε 
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γὰρ ἵππος σπινϑῆρας ὑφίει ποτὲ τοῦ στόματος. xci τὸ τέρας ἀπέβη. αἴσιον' ὑπάτευσε γὰρ. ἐχεῖνος, 
καὶ Βαλίμερ δὲ, ὃ Θευδερίχου πατὴρ, ὁ χαταχρατήσας ᾿Ιταλίας, φασὶν , ἁπάσης, τοῦ οἰχείου σώματος 

σπινθῆρας ἀπέπαλλε. καί τις δὲ σοφὸς παλαιός φησι περὶ ἑαυτοῦ ὅτι ἐνδυομένου ποτὲ καὶ ἐκδυομένου 

αὐτοῦ σπινϑῆρες ἀπεπήδων ἐξαίσιοι, ἔστιν ὅτε καὶ χτυποῦντες, ἐνίοτε δὲ καὶ φλόγες ὅλαι χατέλαμπόν, 

φησι, τὸ ἱμάτιον μὴ καίουσαι. καὶ τὸ τέρας, ἐκεῖνος ἀγνοεῖν λέγει εἰς ὃ τελευτήσειεν. ἐνταῦϑα δὲ μνη- 

στέον καὶ ὅτι Κλεομένης καϑ' ᾿Ηρόδοτον χαλ᾿ λιερευόμενος εἰδὲν ἐξ ἀγάλματος τῶν στηϑέων φλόγα 10 

πυρὸς ἐκλάμψασαν. προσενϑυμητέον δὲ χαὶ τὸν, ὡς αὐτὸς λέγει, καιόμενον χρυσὸν, ἐπὶ πρώτῳ ἀδελφῷ 

Σκύδῃ, χαὶ δευτέρῳ, ὃς ἐπὶ τῷ τρίτῳ καὶ ψεωτάτῳ χατέσβη, φησίν. ὑποϑετέον οὖν χαὶ τὸν Διομήδην 

οὕτω πως πυρεκβολεῖσϑαι δι᾿ ᾿Αϑηνᾶς. καὶ τοιοῦτον μὲν τοῦτο. ἔδοξε δέ τισι χαὶ κατοπτριχήν 
10 τινα ἐπίνοιαν μεμηχανῆσϑαι τῷ Διομήδει à ἔν τε τῇ αὐτοῦ, ὡς εἰκὸς y περιχεφαλαίᾳ καὶ τῇ ἀσπίδι, καὶ 

οὕτω λίαν καταιυγεῖν τὰς ὄψεις τῶν εἰς αὑτὸν βλεπόντων, ὅτε ἀντικρὺ πρὸς λάμποντα ἥλιον & ἔστραπτο, 

χαϑ' ἣν δὴ ταύτην μέϑοδον ᾿ἀρχιμήδης μὲν ὃ σοφώτατος πολεμικὰς κα ἐνεπύρισε νῆας ὡς οἷά τις κεραῦνο- 

βόλος "Av éptog. δέ τις ὕστερον γείτονα πονηρὸν καταστράπτων χαὶ οὕτως ἐχφοβῶν μακρὰν ἑαυτοῦ 

ἀπῴκισε. χρήσιμα δὲ εἰς τὸ κατανοῆσαι τὸ τοῦ Διομήδους πῦρ καὶ Xakovor(ov ῥηϑὲν περί τινος τὸ, 

πυρὶ ἄρα ἐῴ"χει ὃ ἄνθρωπος ἐξάπτοντι παντὰ τὰ παρακείμενα" ἔτι δὲ καὶ τὸ, ᾿Αβρογάστης Φράγγος 20 
κατὰ ἀλκὴν. σώματος xci ϑυμοῦ τραχύτητα φλογοειδὴς 7 ἢν" ναὶ μὴν καὶ τὸ, ἀπαντήσας τοῖς βαρβάροις, 
πυρὶ προσφιρὴς i ἔργα ἐπεδείκνυτο χεῖράς ve καὶ πόδας ἀνθρώπου παρατρέχοντα. ταῦτα δὲ καὶ ὅσα 
τοιαῦτα τίς OUX ἂν εἴποι ἐκ τῶν τοῦ Ὁμήρου παραπεποιῆσίϑαι πυρώσαντος τὸν Διομήδην, ὡς αὐτὸς 

ἔφρασε; χρησιμεύει δ᾽ ἐνεταῦϑα καὶ τὸ προσενθυμηϑῆναι,. ὡς καυστειρὰ 7 μάχη λέγεται καὶ δηὶς καὶ 
20 δηιοτὴς διὰ τὸ ἔνϑερμον xal ὡς εἰπεῖν πυρόεν τῆς χατὰ πόλεμον. 'κινήσεως καὶ τὸν στρατιωτικὸν ϑυμόν. 

ὅϑεν xci ϑερμὸς λέχεται ὃ ἀναϊδὴς καὶ οὕτω μάχιμος, xa. ϑερμουργὸς ἐπαίνου λόγῳ ὃ ἀνδρεῖος. xai 
ϑερμὸν ἔργον ἄλλως τὸ Ügacv' ἐπεὶ καὶ τὸ ϑράσος. καὶ πρὸ αὐεοῦ τὸ ϑάρσος ἐκ τοῦ ϑέρω ϑέρσω 
magnete, ἀφ᾽ οὗ καὶ ὃ ϑερμός. ἔτι χαλὸν ἐ ἐννόημα eni τοῖς εἰρηριόνοις καὶ *» πυρπαλάμη καὶ τὸ πυρ- 80 
παλαμᾶσθϑαι, ὧν 7j μὲν πανοῦργον ἄνδρα σημαίνει, τὸ δὲ ἀντὶ τοῦ κακχοτεχνεῖν εἴληπται καὶ οἷον διὰ 
πυρὸς ἰέναι τῇ κακοτέχνίῳ, πάντως yag. τροπικῶς : roig: τοιούτοις ἅπασι τὸ πῦρ xai τὰ. κατ᾽ αὐτὸ 
ἐμφαίνεται, za καὶ ἐν TQ, βριϑὺς ὁπλιτοπάλας, δαϊῖος ἀντιμάχοισι, χαὶ ἐν τῷ, πῦρ ὀφϑαλμοῖσι 
δεδορκώς. καὶ τοϊαῦτα. μὲν καὶ ταῦτᾳ. ( 8γ5..7.. 544.) ἯΙ δὲ τῆς ῥηθείσης παρὰβολῆς᾽ ἀπόδοσις 
εἰποῦσα τοῖόν oí πῦρ δαῖεν ἀπὸ κρατός τε καὶ ὥμων, διασαφητιχή ἐστι τοῦ, ἐκ κόρυϑός τε xai ἀσπί- 
δος, ἵνα μὴ μόνα τὰ ὅπλα φαίνηται moi δαιόμενα ἐξεπιπολῆς, ἀλλὰ πρὸ αὐτῶν ἡ κεφαλὴ καὶ oí 

$0 ὦμοι τοῦ ἥρωος, ἐξ ὧν ἠκοντίζετο καὶ εἰς τὰ ἔξω τὸ πῦρ ὡσεὶ καὶ φῶς διά τινων φανῶν. ἅμα δὲ 
δὲ ἡ τοιαύτη ἀπόδοσις δηλοῖ καὶ ὡς οὗ πᾶσα ἡ ἀσπὶς τῷ Διομήδει ἐλάμπετο πυρὶ, ἀλλὰ μόνον αὐτῆς 

τὸ πρὸς τοῖς ὥμοις ἐχείνου.. ὅρα δὲ καὶ ὅτι ἐνταῦϑα μὲν ἀναλόλγως τῷ μεγάλῳ ἥρωι ἐπλάτυνε τὴν &áo 
τοῦ ἀστέρος παραβολὴν, ἐν «δὲ τοῖς. ἑξῆς ἐπὶ βασιλικοῦ βρέφους πάνυ συνέστειλεν, εἰπὼν ἐκεῖνον 
ἀλίγκιον ἀστέρι καλῷ. ἡ δὲ τραγῳδία. τοῦτο παραποιήσαδω φησί τινὰ ' Ελλανίας φανερώτατον ἀστέρ᾽ 
᾿ἡϑάνας, ἤγουν ἀστέρα τῆς παρ᾽ “Ἕλλησιν ᾿ἡϑηνᾶς, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν διάδηλον ἐν ᾿ϑήναις , ci 
παρονομάζονται τῇ ̓4ϑηνᾷ. ὅμοια γὰρ διάδηλον εἰπεῖν καὶ φανερώτατον, xad or. συγγενῆ ἀλλήλοις 
καὶ τὸ δαίειν χαὶ τὸ φαίνειν.) ὧν ἐκ μὲν τοῦ δαίειν ὃ δίδος, ἐκ δὲ τοῦ φαίνειν ὃ φανερὸς, ὃ ὁ xai καλὸς 
διὰ τὴν φαῦσιν, ὡς. ταὐτίζεσϑαι οὕτω" τὸ χαλὸν ἀστέρα χαϑ' Ὅμηρον καὶ φανερώτατον ἀστέρα, *0:614 

80 mavv φχείωται τῷ ἐνταῦϑα παραβολικῶς δαιομένῳ πυρὶ, ὡς ἀπὸ τοῦ αἴϑειν παραγόμενυς, ὃ ταὐτὸν 

4o τῷ Boda. iiv. eiat. γάρ τις ἀπὸ τοῦ. αἴϑιειν' καὶ ἀπελεύσει TOU διχρόνου ἀστήρ. καὶ οὕτω μὲν xai 
τάδε, (Vers. 4.) ᾿Ιοτέοόν δὲ καὶ ὡς τὸ;, δαῖέ οἱ ἐκ κόρυϑος πῦρ. χωρὶς τοῦ V ἐν πολλοῖς ἀντιγράφοις 
φερόμενον, αἰτίας ἀπαιτεῖ ζήτησιν. m ᾿ὀλίγαν γὰρ ἐν τῷ, πῦρ δαῖεν ἀπὸ χρατὸς, μετὰ τοῦ v ἐχφέ- 
ρέται , ταὐτοδύναμον C Ov. εἰ μὲν οὖν δι᾽ εὐρύφωνίαν. λειοτέραν xci οὐ πάνυ ἀηδῇ καὶ τραχεῖαν ἐνταῦδ 

χασμᾶται τὸ μέτρον, εὕρηται, ἰδοὺ λύσις αὕτη" εἰ δὲ μὴν ζητητέον ἑτέραν αἰτίαν, διὰ τὶ τὸ δαῖε 

δίχα τοῦ 4 γράφεται πρὸ φωνήεντος, τινὲς μέντοι οὕτω γράφουσι" δαῖε δέ οἱ ix κόρυϑος. ἕτεροι δὲ 

ἀποχοπῆναι q&vw £x τοῦ δαίετο καὶ διὰ τοῦτο ἐξ ἀνάγκης yoaqeo as δίγα τοῦ v. IIo δὲ Ge Tov 

2 

bi 
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10 λλέγεται οὗ τὸ διόλου ἀναπτόμενον, ἀλλὰ τὸ τῇ οἰκείῳ φύσει τοιοῦτον. εἰ γὰρ μ᾽ MM d σβέσει, 
ἀλλ᾽ ὅτε πῦρ ἐστὶν, ἀχώματόν (ἐστι: διὰ τί δὲ ἐκτείνέται. ἡ ἄρχουσα τοῦ ἀκάματον; 41}. " M pns 
ἀναγχαῖον δαχτύλου ἀπαρτισμὸν, ὃ δὴ γίνεταν. καὶ ἐν τῷ ἀϑάνατος, δηλοῦται καὶ ἀλλαχοῦ. 
( Vers. 5.) Ζστρου δὲ καὶ ἀστέρος διαφορὰ, ὡς καὶ ἑτέρωϑι δηλοῦται; καϑότι ὃ μὲν ΡΟΝ ἐν σῶμα 
ἐστὲ, τὸ δὲ ἄστρον ὡς περιεκτικόν. ἄστρον γὰρ τὸ ἐκ πολλῶν ἀστέρων τῷ AR M Me ἕτημα, μιᾷ 
φαντασίᾳ ὄψεως ὑποπῖπτον, μετα τένος μυϑολογίας ἀποδιδόμενον, ὡς ἐν τοῖς «ἄρατου φαίνεται. 

οὕτω μὲν κατὰ τοὺς παλαιούς. οἱ δὲ ὕστερον συνέχεαν τὰρ λέξεις » ὡς εἰναι παρ᾿ αὐτοῖς ταὐτὸν ἄστρον 

καὶ ἀστέρα. Τὸ δὲ, ἀστέρ᾽ ὁπωρινῷ,. συναληλιμμένως ἔχον διὰ δακτύλου χρείαν, ur et xai pne 
ἐντελῶς, ἀστέρι ὀπωρινῷ. καὶ ἔχουσι καὶ τοῦτο οἱ παλαιοὶ παράδειγμα ens ἀξ πρὸ ἐν ἢ δύο Reano 

20 “εἰς μίαν λογίζονται" TO QV γαρ καὶ τὸ O εἰς μίαν συνεκφωνοῦνται βραχεῖαν συ αβήν. — 10 
τοῖς ἑξῆς xoi τὸ, χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιϑι Οδυσσεὺς δ iuto ὃ mái a ἢ γὰρ te^ 36 ὀρνιϑὲ καὶ 

ἡ ἄρχουσα τοῦ Ὀδυσσεὺς εἰς ἕνα βραχὺν πόδα συνιξανοῦσι καὶ ποιοῦσι μετὰ τῆς iA βραχείας καὶ 

αὐτῆς συλλαβῆς δάκτυλον. Ὁπώρα δὲ, ὡς xol ἀλλαχοῦ δηλοῦται » ὥρα μεταξὺ ho^ qus ἔρους hen 
μετ᾽ αὐτὴν μετοπώρου: ( Vers. 6.) Τὸ δὲ, λελουμένος Qxsavoio , ἐλλέλειπται not m ἵνα ̂  λελου- 
μένος ἐπὶ ᾿Ωχεανοῦ. τὸ δέ γε κοινὸν καὶ σύνηϑες, λελουμένος “ἐκεανῷ. ( Vers. εν Tw cre 
ὀπωρινὸν TOV χύνα, Ov ἡ κοινὴ λαλιὰ διὰ τὸ σαφέστερον κύναστρον λέγει, οὗ ἐπιτέ rmt e 

μικρόν TL προανατέλλοντος oi πολλοὶ γίνονται χαύσωνεο. διὸ καὶ οὕλιον αὐτὸν ἐρεῖ, ἀλλαχοῦ. τῶι a 
δὲ καὶ προσφυῶς παρέβαλεν ὃ ποιητής: ὡς γὰρ ἐπιτέλλει ὃ κύων ἡλίῳ, ὅτε ὀλέϑρια desea "n "i 

30 "οὕτω xoi Διομήδης, μιχρὸς οὗτος ἀστὴρ, τῷ μεγάλῳ “Ἀχιλλεῖ ἐπιτέλλει.. ἤτοι προανατ eset 
ὃς μετὰ μιχρὸν ἀναλάμψας καὶ τὸν ϑυμὸν ἐχκαύσας διώξει τοὺς Τρῶας; ὡς πῦρ ἀκρίδας Ψῃ . — 20 
ἀλλαχοῦ Ὅμηρος. iv παραβολῇ. ( Vers. 6. ) ̓ξἰχεανὸς δὲ κατὰ μὲν ἀλληγορίαν — 96, τὰκ - 
ἐννοηματικῶς τὴν οὐρανίαν σφαῖραν aere ἰσότητα τοῦ τῆς γῆς ἐπιπέδου χαὶ E uU Ἂν - ΘΝ 
αὑτὴν εἴς τε τὸ ὑπὲρ γῆν καὶ εἰς τὸ ὑπὸ γῆν ἡμισφαίριον καὶ διὰ τοῦτο ὁρίζων aee : €— 
Tov ᾿Ὠχεανοῦ, κύχλῳ περιειληφότος τὴν γῆν, oi ἀστέρες ἀγέρχονται καὶ εἰς ἐήῤῤιφλ ig voi ts - 

χαὶ οὕτω χαλεῖται ὡς OU αὐτοῦ τῶν ἀστέρων ὠχὺ ἄνω γινομένων ἢ καὶ ὠκέως ἀνυόντων τὰς -— 
κινήσεις. ἡ δὲ ποίησις ᾿Ωχεανὸν βούλεται εἶναι ποταμὸν περιῤῥέοντα κύχλῳ τὴν γῆν. h. δὲ ἀληϑῆς 

4o ἱστορία τὴν ἔξω ϑάλασσαν ᾿Ωχεανὸν λέγει. διὰ τούτου τοῦ ᾽Ωκεανοῦ οἱ πολλοὶ ἀνατέλλειν τοὺς ἀστέρας 
δοκοῦσιν, ὡς οἷον ἐγγίζοντας ἢ καὶ ψαύοντας μυϑικῶς τοῦ ὕδατος. διὸ καὶ᾽ n 
λελοῦσϑαι ἐπὶ ᾿ΑἈχεανοῦ ἀστέρα λέγει. ὡς εἴ πὲρ εἶχε τὴν λαμπρότητα διὰ τὸ ἐκεῖ λούσασϑαι, κα : 
ὁμοιότητα τῶν λουτρῷ λαμπρυνομένων σωμάτων. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτε ἐν οἷς λέγει ὃ ποιητὴς TUO " o 
τοῦ Διομήδους χαίεσϑαι ἀστέρι ἐναλίγκιον, δοξάζειν φαίνεται πυρά τινα καὶ τοὺς ἀστέρας εἰναι 
ὅεν xal ἀπὸ τοῦ αἴϑειν ὃ ἀστὴρ. ὡς ἐῤῥέϑη, παράγεται. διὸ xai ὃ ξηλωτῆς Ὁμήρου “Σοφοκλῆς mugs 
πνόα τὰ ἄστρα δοξάζει, ἔνϑα τὸν Διόνυσον κατά τινὰ μυστικὸν λῆρον πῦρ πνεόντων p 

515groíiv. *(Vers. 8.) «ΣΣημείωσαι ὅτι ι'ϑαρσαλέου καὶ ἀνδρείου ἔργον τὸ ὁρμῆσαι κατὰ μέσον, ὅϑι πλεῖ- 
στοι χλονέοντο. (Vers.g.) Κατὰ τοὺς παλαιοὺς τὸ Δάρης χύριον, ἐὰν ὀξύτονον jv, ὥς τινες οἴονται, 
εἰς οὖς ἂν εἶχε τὴν γενικήν. τὰ γὰρ εἷς ἧς, φασὶ; δισύλλαβα ὀξύτονα, ἐν ἔχοντα πρὸ τοῦ 7 Ud 

1086 οὖς περατοῦται κατὰ τὴν γενικήν" σαφοῦς, πρηνοῦς, πρυλοῦς , φραδοῦς" οἷον, ἄφραδξος "s 

ἔργα τέτυχται. τὸ ψιλὴς ψιλῆτος παρ᾽ ΑἸϊσχύλῳ xai τὸ, Κουρῆτες ἐμάχοντο, παρὰ τῷ ποιῇ d 
καὶ τὸ χριτὴς ἔχουσιν ἄλλον λόγον, Cv ζητητέον παρὰ τοῖς παλαιοῖς. χρῆσις δε qoi cupo Hae : 
ἣν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δάρης, ἀφνειὸς, ἀμύμων, ἰρεὺς “ΕΙφαίστοιο" δύω δέ oi vi&eg joi», COmysvg 4o 
᾿Ιδαῖός τε, μάχης. εὖ εἰδότε πάσης, Oi, φησιν, ἀποχρινϑέντες ἐναντίοι τῷ Διομήδει € 
C Vers. 12.) Aéye, δὲ ἀποχρινϑῆναι τὸ χωρισϑῆναι τοῦ ὁμίλου. ἄλλως δὲ ἀποχρίνεσϑαι rii PU ^ 
γεῖσϑαι οὐκ οἶδεν ὁ ποιητὴς, ἀλλ ὑποχρίνεσθϑαι λέγει αὐτὸ, καϑὰ φανεῖται ἀλλαχοῦ. ποιητικώτερον 

δὲ τὸ ἀποχρινϑέντε μετὰ τοῦ y. ἡ μὲν γὰρ κοινὴ φράσις ἀποχριϑῆναι λέγει καὶ ἀποχριϑέντε ̂  ips 
καὶ κλιϑῆναι χαὶ κλιϑέντε" oi δὲ ποιηταὶ φυλάττουσι τὸ ν τοῦ ϑέματος ἐν τούτοις τῷ νόμῳ “ y eue- 

20 ταβόλων, "Iaréoy δὲ ὅτι τὰ εἰρημένα ἔπη ἐπαινεῖται τῆς διηγηματικῆς ἕνεκεν ἀρετῆς, σῦν τῆς σαφη- 
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γείας, τῆς συντομίας, τῆς πιϑανότητος, αἵ δὴ ἀρεταί εἰσι διηγήματος. ἔγκειται γὰρ. ̓τὸ ἔϑνος οἱ 
Τρῶες" τὸ κύριον ὄνομα ὃ Δάρης, οἰκεῖον ἑερεῖ ἐχδέροντι, τὰ ϑυόμενα" ἡ τύχη, τὸ ἀφνειός" ἡ ἀρετὴ, 

ἀμύμων γάρ' ἡ τῆς ἀρχῆς λειτουργία , ὅτι ἱερεύς " τὰ τῶν παίδων ὃ ὀνόματα xal περὶ πόλεμον αὐτῶν 

ἀρετή. ἔστι δ᾽ ἐν τούτοις ἰδέσϑαι ὑπεμφαινόμενον καὶ ὡς δειλὸν ὃ πλοῦτος xai φιλόψυχον χακόν. 
ὃ γὰρ τοῦ ἀφνειοῦ Δάρητος υἱὸς ̓ Ιδαῖος, εἰ καὶ μάχης εὖ οἶδε πάσης, ἀλλὰ τὸν ἀδελφὸν ἀ ἀφεὶς ἀβοήϑη- 

TOY χεῖσϑαι φευξεῖται μετ᾽ ὀλίγα ᾿φιλοψυχῶν. σύνηϑες δὲ τῷ ποιητῇ οὕτως ἀφελῶς ἀπὸ ὑπαρκτικοῦ 

ῥήματος ἄρχεσθαι ἐν πολλαῖς τῶν διηγήσεων, οἷον, ἣν δέ τις ἐν Τρώεσσιν" ἔστι πόλις᾽ Egon ἔστι 

δέ τις αἰπεῖα πέτρα. ( Vers, 13. sqq. ) “Σημείωσαι δὲ ὅτι ἐν τοῖς ἑξῆς μέλλων ὃ ποιητὴς διὰ τοῦ Διο- 
μήδους δύο ἀριστέας χατασπάσαι τοῦ ἅρματος. llavÓapov καὶ Αἰνείαν, φϑάνει προγυλμνάζων τὸν 30 

10 ἥρωα ἐν ἑτέραις ξυνωρίσιν, ἀδελφικαῖς μέντοι πάσαις. καὶ νῦν μὲν ᾿Ιδαῖον καὶ Φηγέα “καταβάλλει τοῦ 

ἅρματος, εἶτα φονεύει τοὺς τοῦ Εὐρυμέδοντος ὀνειροπόλου γέροντος υἱοὺς, εἶτα τοὺς τῷ Φαίνοπι τηλυ- 

γέτους ὄντας δύο υἱοὺς, ἐπὶ τούτοις δὲ δύο Πριαμίδας νόϑους τοῦ δίφρου χατέῤῥιψε καὶ τοὺς ἵππους 
αὐτῶν τοῖς ἑτάροις εἰς νῆας ἐλαύνειν ἔδωχεν, ἐφ᾽ οἷς καὶ χατὰ Πανδάρου καὶ «Αἰνείου τῆς ἡρωικῆς 
συζυγίας ἀνδρίζεται xoi τὸ ἅρμα νικήσας ἀπάγει. ( Vers. 10.) Τὸ δὲ ἰρεὺς ψιλοῦται, ὡς ἐν τοῖς ᾿Απίω- 
vog κεῖται χαὶ Ἡροδώρου, συναλιφὲν ἐκ τοῦ ἱερεὺς, ὡς τὸ πόλιες πόλις. καὶ λέγουσιν οἱ αὐτοὶ xci 
κανόνα αἰτιολογικὸν τῆς ψιλώσεως οὐ πάνυ ἀναγκαῖον. κάλλιον οὖν λέγειν ἐψιλῶσϑαι αὐτὸ ὡς ̓Ἴωνι- 
κόν" ψιλωτιχοὶ γὰρ καὶ οἱ Ἴωνες. Τὸ δὲ ἤστην δοκεῖ πλεονασμὸν é ἔχειν τοῦ G, εἴ mig ἀπὸ τοῦ ἦν 
πρώτου προσώπου ἑνικοῦ γίνεται. εἰ δ᾽ ἄλλως ἐχ τοῦ ἦον γίνεται; ἔχοι ἂν σὺν τῷ Ἀῤηϑέντι πλεονασμῷ 4o 

καὶ συγκοπήν. 10V γὰρ, ἧες ἦεν" δυϊχὰ ἤετον, ἠέτην, καὶ κατὰ δύο πάϑη, ἤστην. ( Vers, 1 1.) 'H δὲ 

20 τοῦ Φηγέως κλῆσις ἔοικε τῇ τοῦ ̓ Ιδαίου ἀκολουϑεῖν. εἰ γὰρ ὃ ᾿Ιδαῖος τῇ Ἴδῃ τῷ ὄρει παρωνόμασται, 
εἴη ἂν ὃ Φηγεὺς παρώνυμος ταῖς ᾿Ιδαίαις φηγοῖς, 0 ἐστι δρυσίν" αἵ καὶ χρήσιμοι πρὸς ϑυσίαν ἦσαν 

τῷ ̓ πατρὶ 4άρητι, σχίζαις καταχαίοντι τὰ ἱερευόμενα. (Vers. 12. ) Ἔν τούτοις δὲ καὶ τὸν πεζὸν ἑ ἑρμη- 
γεύων ὃ ποιητὴς φησὶν ὁρμηϑῆναι τοὺς μὲν Δαρητιάδας ἀφ᾽ ἵππων, τὸν δὲ Διομήδην ἀπὸ ,χϑονὸς 

πεζόν" ἐξ οὗ δῆλον ὅτι πεζὸς ὃ περὶ τὸ πέδον, ἀφ᾽ οὗ καὶ γίνεται. *(Vers. 14.) Τὸ σχεδὸν ἀεὶ παρ᾿ ̓δ10 

Ὁμήρῳ ἀντὶ τοῦ ἐγγὺς λαμβάνεται" ἀφ᾽ οὗ καὶ σχεδία ἡ 4 δι᾽ ὀλίγου συμπαγεῖσα γαῦς, xai σχέδιον τὸ 

αὐϑθωρόν, καὶ σχέδην τὸ πλησίον. χαὶ παρὰ τοῖς ὕστερον δὲ, εἰ καὶ διστακτικῶς ἡ ἢ λέξις λαμβάνεται, 

ἀλλὰ καὶ παρ᾽ αὐτοῖς ἐγγύτητα δηλοῖ, οἷον; σχεδὸν ἀφραίνεις, ἤγουν ἐγγὺς καὶ παρ᾿ ̓ ὀλίγον. χεῖται 
δ᾽ ἐνταῦϑα τὸ σχεδὸν οὕτως" οἱ δ᾽ ὅτε σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες , ἀντὶ TOU χατ ᾿ἀλλήλων 

ἰόντες ἢ ἐπιόντες ἀλλήλοις. καὶ τοῦτο μὲν καινότερον χαὶ χρηστὸν xoi τοῖς ὕστερον" τὸ δὲ χοινότερον, 

8o ἐπ ̓ ἀλλήλους ἰόντες. (Vers. - ) Koi ἐν τῷ, οὐδ᾽ ἔβαλεν αὐτὸν, φανερῶς τὸ βάλλειν ἀντὶ τοῦ ἐπι- 

τυγχάνειν λαμβάνεται. Τὸ δὲ, οὐκ ἔβαλεν. ἀλλαχοῦ οὐκ ἔτυχε λέγεται ἐν τῷ, ἤμβροτες οὐδ᾽ ἔτυχες. 

CVers, 18.) Τὸ δὲ μὴ ἐπιτυχὸν βέλος ἅλιον λέγεται τῆς χειρὸς ἐκφυγεῖν, οὗ ἀναπάλιν τὸ, τοῦ 

δ᾽ οὐχ᾽ ἅλιον βέλος ἔ — χειρός. καὶ σημείωσαι τὸ, βέλος ἐ ἔχφυ) ἕν. οὕτω γὰρ καὶ ἔπος φεύγειν ἕρχος 

ὀδόντων φησὶν, ὅταν ὃ λόγος εἴῃ μὴ καίριος. *( Vers. 19.) Ὥς πὲρ ἐχ τοῦ παρὰ ποταμὸν παραποτά- 20 

μιος σύνϑετον ὦ ὄνομα, οὕτω χαὶ ἐχ TOU μετὰ μαζὸν στῆϑος μεταμάξιον τὸ μεταξὺ τῶν μαζῶν, ὡς xci 

μεταίχμιον τὸ μεταξὺ τῶν αἰχμῶν. (Vers. 20.) Πάνυ φίλιππον τὸν Διομήδην εἰδώς ποϑεν, οἷα εἰκὸς, 

ὁ ῥηϑεὶς ᾽Ιδαῖος, ἀφεὶς τοὺς ἵππους ἀπόρουσεν, ἀντιδοὺς οἷον αὐτοὺς εἰς λύτρον τῷ dou. ὁ δὲ 

στερὶ αὐτοὺς πονηϑεὶς à ἀπέσχετο τοῦ ᾿Ιδαίου, ἵππους ἀγαϑοὺς ἀγεννοῦς ἐχϑροῦ ἀλλαξάμενος, ὃ τρόπον 

«ἄλλον δὴ καὶ ὃ βασιλεὺς ἐ ἐπὶ τῆς Aion φανεῖται πεποιηχὼς τῆς εὐγενοῦς χαὶ δρομάδος ἵππου. γελοῖος 

40 ̓ δὲδὰ ἀφεὶς μὲν τὸ ἅρμα, δι᾽ οὗ τάχιον ἂν ἔφυγε, φεύγων δὲ πεζός" εἰ μὴ ἄρα ἵππους εἰς σωτηρίαν 

ἑαυτοῦ, ὡς ἐῤῥέϑη, ἀντέδωχεν, οἷς καὶ ἐξελάσας ὃ “Διομήδης ἔδωκεν ἑταίροις χατάγ &v χοίλας ἐπὶ 

νῆας. ὅτι δὲ φίλιππος ὁ Διομήδης, δηλοῖ καὶ τὰ κατὰ τὸν Aiveiev, οὗ καὶ τοὺς ἵππους ἐξ ἀχριβοῦς 

391 πολυπραγμοσύνης yevea *Aoyti. xci ἐν τοῖς χατὰ “όλωνα δὲ δηλωθήσεται περὶ τοὺς ἵππους ἐνδιαχει- 30 

μένως ἔχειν αὑτόν. ἴσως δὲ καὶ “Ταραχϑεὶς τὰς φρένας ὁ ᾿Ιδαῖος ὑπὸ φόβου παρεπλάγχϑη τοῦ συμφέ- 

qervogp; o "αὶ Πάρις ἔπαϑεν, ὁπηνίκα ἑλκόμενος τῆς κόρυϑος καὶ ἀγχόμενος οὐχ ἐνόησε χρήσασϑαι 
ξίφει χατὰ τοῦ ἕλκοντος, ἐνταῦϑα δὲ χαὶ ὡς ἄφιλον τὸν δειλὸν ᾿Ιδαῖον Ὅμηρος ὑποσκχώπτειν ἔοιχὲν, 
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& περ ἀπόρουσεν λιπὼν περικαλλέα δίφρον, σὺν αὐτοῖς δηλαδὴ 1 ἵπποις, οὐδ᾽ ἔτλη περιβῆναι ἀδελφειοῦ 

κταμένοιο. ἔστι δὲ καὶ νῦν περιβῆναν τὸ ἐπάνω τοῦ νεχροῦ στάντα ὑπερμαχῆσαι, ὃ καὶ ἀμφιβῆναι 

λέγεται, ὡς προεγράφη. χυριολεκτεῖται δὲ μάλιστα ἡ λέξις ἐπὶ κυνῶν xai λεόντων xci τοιούτων, & τῶν 

44 σχύμνων ὑπερμάχονται ἀμφιβαίνοντα. *( Vers. 22. ) Τὸ, οὐδὲ γὰρ οὐδέ κεν αὐτὸς ὑπέκρυγε χῆρα 
μέλαιναν, χαὶ τὸ, οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ἀρύαντος υἱὸς, xai ὅσα τοιαῦτα , περιττὴν ἔχουσι τὴν μέαν ἀπόφασιν 
χατὰ rri συνήϑειαν. ἔ ἔστι δὲ τῶν δύο ἀρνήσεων D μὲν μία τοῦ ῥηματιχοῦ πράγματος, 5 ἑτέρα δὲ τοῦ 

517 προσώ Ἄπου, ἵνα λέγῃ ὅτι οὐδὲ ὑπεξέφυγεν ὦ ἂν οὐδὲ αὐτὸς, καὶ ἐνδείκνυνται τὴν παντελῆ à ἄρνησιν τοῦ 

πράγματος. (vt 29. ) To, ϑεὸς σάωσε γυκτὶ καλύψας z ἀντὶ TOU ἀορασίᾳ χρύψας , ὥς πὲρ καὶ ἐκ 

τοῦ ἐναντίου πῦρ ἔφη ἀνῆφϑαι τῷ Διομήδει τὸ ὁρᾶσϑαι χαὶ φαίνεσθαι πᾶσιν, ὡς προγέγραπται. 
ταὐτὸν δέ ἐστιν εἰπεῖν νυκτὶ χαλύψαι καὶ ἠέρι" ἄμφω γὰρ ἀορασίαν δηλοῖ. τοιαύτη δέ τις νὺξ δηλοῦται 10 
xoi ἐν τῷ, ὀρώρει δ᾽ οὐρανόϑεν γύξ. (γε, 24.) Οἶκτον ἐπὶ γέροντι λυπουμένῳ φράζει τὸ, ὡς δὴ μὴ 

10 πάγχυ γέρων ἀκαχήμενος εἴη, ἤγουν ἵνα μὴ πάντῃ λυποῖτο. * ( Vers. 27. Sq. ) Καινόν τι σχῆμα τὸ, 
ἐπεὶ ἴδον υἱοὺς Δάρητος, τὸν μὲν ἀλευάμενον, ὃ ἐστι φυγόντα, τὸν δὲ κτάμενον. τὸ γὰρ σύνηϑες οὕτω" 

τῶν παίδων τοῦ Δάρητος τὸν μὲν, τὸν δέ, αἰτία δὲ αὕτη τοῦ τοιούτου σχήματος" εἰπὼν ἐξ ἀρχῆς 

ὁ ποιητὴς ὡς ἐν σχεδιασμῷ τοὺς υἱοὺς, καὶ μὴ δυνάμενος τῇ τοιαύτῃ πληϑυντιχῇ καταρχῇ τοῦ λόγου 

ἕν ῥῆμα συντάξαι διὰ τὴν τοῦ πάϑους ἀμφοῖν τῶν παίδων ἀνομοιότητα, ὁ μὲν γὰρ πέφευγεν , ὃ δὲ 
τέϑνηκε, διαιρεῖ ἐξ ὰ ἀνάγκης τὸ συνημμένον, χαὶ λύει τὴν πληϑυντιχὴν αἰτιατικὴν εἰς δύο ἑνιχὰς αἰτια- 

xác. σχηματίζει δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὁμοίως ὃ ποιητής. οὕτω δέ πως πρὸ τούτου ἠτιολόγηται καὶ τὸ, 
ἄμφω δ᾽ ἑξομένω ; γεραρώτερος ἦεν Ὀδυσσεύς. ὅμοια δὲ τῷ ῥηθέντι: χατὰ τοὺς υἱοὺς τοῦ “άρητος 

σχήματι xol ἕτερα μυρία οὗ μόνον παρ᾽ Ὁμήρῳ ἀλλὰ Kay ἑτέροις, ἐν οἷς καὶ “Σοφοκλέους τὸ; τὼ X&6i- 20 

20 γνήτω, ἤγουν τοὺς χασιγνήτους , τὸν μὲν ́προτίσας , "τὸν δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει. πάρισα δὲ ποιητικὰ καίρια 

τῷ ποιητῇ ἀγλαΐξοντι τὸν λόγον ἐ ἐπὶ τῇ τοῦ ἥρωος ἀριστείῳ τὸ ἀλευάμενον καὶ τὸ χτάμενον, ὧν τοῦ μὲν 
ἀλέω τὸ ϑέμα, οὗ à παραγώγου μὲν τὸ ἀλεείνω γίνεται, ἐξ ἐπενϑέσεως δὲ τοῦ V τὸ ἀλεύω, τούτου 
ἀόριστος ἤλευα, ὅϑεν τὸ ἠλευάμην χαὶ ὃ ἀλευάμενος" τοῦ δὲ χτάμενον προὔπάρχει. ῥῆμα XTÓ , ἀφ᾽ οὗ 
δύο παράγωγα: τὸ χτείνω ῥητὸν χαὶ τὸ χτῆμι ἄῤῥητον, οὗ μετοχαὶ ὃ χτὰς ὡς ἱστὰς, xci ὃ χκτάμενος 
ὡς ἱστάμενος. καὶ uer ̓ὀλίγα δὲ ὁμοίως παρισοῖ ὃ ποιητὴς ἐν τῷ, χαζώμεσϑα, Διὸς δ᾽ ἀλεώμεϑα, μῆνιν. 

( Vers. 29.) 3ϑηνᾶ ἡ φρόνησις, χειρὸς ἑλοῦσα τὸν τοῖς Τρωσὶ βοηϑοῦντα ϑοῦρον Ἄρηα; ἤτον τὸ 

80 ἄκλογον S'o«coc, ἐξάγει τῆς μάχης, ὡς ἤδη τῆς ἀλογίστου ϑρασύτητος ἀποσβεννυμένης χατὰ βραχὺ 

τοῖς Τρωσί. συναποχωρεῖ δὲ καὶ αὐτὴ ἡ .4ϑηνᾶ, διότι οὐχέτι βουλευμάτων χρεία τοῖς ἔμφροσιν " EAAg- 
σιν; οὐδὲ ϑεωρίας βουλευτικῆς, ἀλλὰ πράξεων ῥωμαλέων καὶ ἀνδρικῶν" συντομώτερον δὲ ἄλλως 30 
εἰπεῖν, διότι οὔτε οἱ Ἕλληνες νῦν βουλεύονταε οὔτε οἱ Τρῶες ἀλογίστως μάχονται, καὶ ὅτε οὐδὲ μέγα τι 
εὐθὺς γίνεται, ὡς μετὰ ταῦτα, οὐδὲ ϑεῶν παρουσίας δεόμενον , ἔτι δὲ καὶ ἵνα σεμνύνῃ τοὺς ᾿Ἡχαιοὺς. 
ὡς ἐν τῇ καταμόνας καὶ δίχα ϑεῶν μάχῃ ὑπερτεροῦντας τῶν Τρώων" ἔτι ποιεῖ Ὅμηρος τοῦτο καὶ ἵνα 
μὴ τὰ λεγόμενα ἐνταῦϑα μῦϑοι δόξωσι. διὸ ἐξάγει τοὺς μυϑικοὺς ϑεοὺς xal ἐκ μέσου τίϑησι. 
( Vers. $0.) Τὸ δὲ, χειρὸς ἑλοῦσα, ἢ πέπλου, καὶ τὰ τοιαῦτα, ᾿Δ4ττιχὰ, ἀντὶ τοῦ, ἐκ τῆς χειρὸς ἢ τοῦ 

44 πέπλου. ἢ καὶ τὸ ἑλεῖν ἀντὶ τοῦ ἅψασϑαι καὶ νῦν εἴληπται. *( Vers. 31.) ᾿δναδιπλασιάζων ἐνταῦϑα 39 

Ὅμηρος τὴν τοῦ “Αρεος κλητικὴν ἐν τῷ, "dote j E βροτολοιγὲ, μεαιφόνε, τειχεσιπλῆτα᾽ ὅ περ ἀπα- 
ραλλάχτως που καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς κεῖται, ἐχτείνεν ἐν τῇ πρώτῃ χλήσει τὸ δίχρονον. , συστέλλει δὲ ἐν τῇ 

δ1ϑδευτέρᾳ. καὶ ὅρα ὅπως ὁμοῦ παρέλϑετο τὸ αὐτὸ ὄνομα ἐν ἐκτάσει τε διχρόνου καὶ ἐν συστολῇ, ὡς ἂν 
ἐνδείξηται σαφέστατα τὴν διφόρησιν τῶν διοήμων διχρόνων, 4 τις πολλαχοῦ φαίνεται. καὶ μὴν áo 
ἐνταῦϑα δόξοι ἂν λόγος καγονικὸς ὑπεῖναι τῇ διφορήσει , ἵνα τὸ μὲν δεύτερον, "Adosg συστέλλῃ τὸ 

δίχοονον , ὡς τοῦ "Aone ex βραχυνομένου τοῦ στερητικοῦ ἃ χαὶ 8x τοῦ ῥῶ τὸ λέγω συγκειμένου 

χατὰ τινας" τὸ δὲ πρῶτον Lo ἐχτείνει τὴν ἄρχουσαν ὡς ἐκ τῆς ἀρᾶς καὶ τοῦ ἀρᾶσϑαι. ὡς γὰρ τοῦ 

ἴσχω ϑέσει μαχρὰν ἔχοντος τὴν παραλήγουσαν διὰ τὰ ἐπαγόμενα δύο σύμφωνα ó ἐχεῖϑεν γενόμενος 

ἰχὼρ ἐν ἀπελεύσει ToU 0 , οὐ ϑέσει ἀλλὰ φύσει , μακρὰν ἔχει τὴν παραλή ἤγουσαν, οὕτως ix τοῦ ἀρνὸς, 
ἐν ᾧ ϑέδει μαχρὰ ἡ ἄρχουσα, γενόμενα τὸ ἀρᾶσϑαι καὶ ἡ ἀρὰ τὸν μὲν ἄρνα Óíca μαχρὸν ἀφιᾶσιν 
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ἔχειν τὸ παραλῆγον. & ἐχεῖνα δὲ φύσει ἐχτείνου σι τὸ ἐν αὐτοῖς ἀρχτικὸν ὦ, ὡς δῆλον χαὶ ix τοῦ, GÀX 10 
ἕγεχ᾽ ἀρητῆρος, καὶ ix τοῦ, ϑεοὶ δ᾽ ἐτέλειον ἐπαράς. ovxoUv καὶ ΄ἄρης ὁ ἐκ τοῦ ἀρᾶσϑαι ἢ τῆς ἀρᾶς 
γενόμενος φύσει μαχρὸν ἔχει τὸ κατάρχον δίχρονον. χαὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἔχοιτο ἂν λόγου. τινὲς δέ 
φασι γενέσϑαι: τοῦτο οὐ μόνον κατὰ ἀδιαφορίαν διχρόνου, ἀλλὰ καὶ ὅτι φυσιχώτερον 0 ποιητὴς 
ἐνταῦϑα, ὡς oiov τε ἦν, φυσιχὴν ἐξαλλαγὴν᾽ ἄρεος, ἤτοι πολέμου, μιμεῖται, ὃς ἐξ ἐπιτάσεως πολλῆς 

χαὶ μεγέστης συντονίας ὕστερον ἄνεσιν δέχεται xai οἷον τινὰ συστολὴν, ὡς κεχμηκότων τῶν μαχομένων, 
ἀπεναντίας τῇ καϑ' Ὅμηρον ἀλλαχοῦ ἔριδι. ἐκείνη γὰρ πολέμου προάρχουσα ἐχ μικροῦ εἰς μέγα ἄνεισιν. 
Ἰστέον δὲ, ὡς ἐν τοῖς ᾿Ἵπίωνος xa ᾿Ἡροδώρου φέρεται, ὅτι τοῦ, E "oes, τὸ σχῆμα παλιλλογία 
ἐστὶ, xol ὅτι ὃ γραμματικὸς ᾿Ιξίων τὸ δεύτερον ἄρες ὀξύνει, γράφων ἀρὲς, O0 ἐστι βλαπτιχέ. οὐδέ 
ποτὲ γάρ, φησι. κυρίου ὀνόματος χλητιχὴ πα ραλλήλως κεῖται παρὰ τῷ ποιητῇ. πρόδηλον δέ, φησι; 20 
καὶ ἐκ τοῦ βροτολοιγὲ καὶ τοῦ μιαιφόνε ὅτι καὶ τὸ ἄρες ἐπιϑετικόν ἐστιν. ὃ δὲ Πτολεμαῖος καὶ ἡ παρά- 
δοσις διὰ μείζω ἔμφασιν κύριον καὶ τὸ δεύτερον "oso παραλαμβάνει. Σημειωτέον δὲ ὅτι κοινὴ μὲν 
χαϑωμιλημένη κλίσις τοῦ osos κατὰ τὸν Δημοσϑένην ἐστὶ καὶ κατὰ τὰ ὅμοια ἐχείνῳ" κλίνεται δὲ καὶ 
ἄλλως κατὰ τοὺς παλαιούς. “ΗΙρῳδιανὸς οὖν φησὶν ὅτι πλείοσι χλίσεσιν ὃ Agno κέχρηται. xci γὰρ καὶ 
ὡς ἰαμβικὸν μὴ ἔχον ἐπ᾽ εὐθείας τὸ τ΄ περιττοσύλλαβον ἔχει τὴν γενικὴν , Ἄρης άρητος, ὅϑεν ᾿Δρητιά- 
δὴς παρ᾽ “Ἡσιόδῳ πατρωνυμικὸν καὶ ÁAonriov ὑποχοριστιχόν. κλίνεταν δὲ καὶ ὡς σπονδειαχὸν, one 
Ἄρου, ὅϑεν xarC ᾿Ιάδα διάλεκτον ἐπεχτείνας ᾿Δρχίλοχος ἔφη ἐν τοῖς τριμέτροις παῖδα "Aso μιηφόνου. 
ἔστι, φησὶ, καὶ ἄλλη πλάγιος παρ᾽ Ὁμήρῳ » “Ἄρεος ἀνδροφόνοιο, xa" ὁμοιότητα τῶν ὑπὲρ δύο συλ- 
λαβάς. ὡς γοῦν "Σωκράτης. “Σωκράτεος ὦ Σώκρατες, οὕτως “Ἄρης “Ἄρεος "Aoc. ἔστι xai "Asoc 3o 

20 γενικη , ἣν οὐ χρὴ γενέσϑαι ἀπὸ τοῦ "one. ὡς γὰρ οὐχ ἂν ᾿Δττικοὶ ἐπεχτείναντες ἐροῦσιν. ἀπὸ τοῦ Σω- 

πράτεος “Σωκράτεως διὰ τοῦ ὦ μεγάλου. ἀλλ᾽ οὐδὲ Ἴωνες Σωκράτηος, οὕτως οὐδὲ ἀπὸ τοῦ pc Motos 
TOLOUTOY TL “γενήσεται. ἀλλὰ μὴν εὑρίσκομεν xci ἄρηος xo dont ἡρατερῷ καὶ one. λεχτέε, οὖν ὅτι 

᾿Αττικοὶ καὶ Ἴωνες ἑτέραν κατάληξίν, φησιν, ὑποστησάμενοι, οὕτω πεποίηνται ταύτην. τὴν κλίσιν. 
ἔσται δὴ καὶ [Ἄρευς εὐθεῖα. ἢ ἥ τις παρ᾽ Ὁμήρῳ μὲν οὐχ ἔστι, παρὰ δὲ ᾿Δλχαίῳ εὑρέϑη, οὗ καὶ χρῆσιν 
προαγαγὼν λέγει καὶ ὅτι ; βεβαρυτόνηται, μόνον ἐκ πάντων τῶν εἰς eU ὡς Αὐολικόκ" «Αἰολέων γὰρ ἴδιον 

τὸ βαρυτονεῖν. καὶ τοιαῦτα μὲν τὰ τοῦ ᾿Ἡρφδιανοῦ. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ τειχεσιπλῆτα τινὲς διὰ τοῦ B. 

γράφουσιν. ἀμφοτέρων δὲ μία ἔννοια. ἔστι γὰρ τειχεσιπλήτης μὲν, ὡς ἂν τις εἴπῃ, πολιορχητὴς» 

ὃ τοῖς "τείχεσι πλησιάζων € ἐπὶ πορϑήσει" τειχησιβλήτης δὲ ὃ καταβάλλων τὰ τείχη. χαὶ ὅτι βροτολοιγὸς 4o 
κοινότερον μὲν ὃ ἀνδροφόνος" δύναται δέ ποτε σχωφϑῆναι τοιοῦτος καὶ ὃ ἄτεχνος (eros. ὃ δὲ χωμι- 

30 χός, φασι, βροτολοιγὸν ἰδίως που ἔφη τὸν xoi αἰσχρολοιχὸν λεγόμενον κατὰ ἀναλογίαν τοῦ ματιολοιχοῦ 

διὰ τὸ τοὺς τοιούτους παραιτίους γίνεσθαι τοῦ μὴ κύειν γυναῖχας καὶ οὕτως ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ βροτῶν εἶναι. 

7 δὲ τὰ τοιαῦτα μεϑοδεύουσα βλασφημία, ἥν, φασι, χατεδείξατο μὲν Ὅμηρος ἀρχῆϑεν , xci οἱ τῷ 
χρόνῳ ἐγγὺς αὑτοῦ ποιηταὶ, ἐπηύξησαν δὲ ὕστερον κωμεκοί τε xal ῥήτορες. ἔστι δ᾽ ὅποι καὶ τῶν συγ- 

γραφέων τινὲς καὶ ἄλλας λέξεις ὃ ὁμοίως ἐκαινοτόμησαν, ὡς ἑξῆς που φανεῖται. Σημείωσαι δὲ καὶ 0r.519 
τὸ μιαιφόνος οὐδ᾽ ἐνταῦϑα ἐπὶ ὕβρει χεῖται. τί γὰρ ἔδεν μάτην οὕτω καὶ οὐκ ἐν καιρῷ λοίδορον εἶναι 

τὴν ̓ “ϑηνᾶν; δηλοῖ δὲ ἁπλῶς οὕτως ὡς ἐν μετρίῳ σχώμματι τὸν αἱμοβαφῆ. ἔστι γὰρ μιαίνεσϑαι μὲν 

τὸ βάπτεοϑαι, ὡς καὶ προγέγραπται" ἀφ᾽ οὗ καὶ μιαρός που γεχρὸς ἐν τοῖς ἑξῆς ὃ αἱμοβαφής. φόνος 

δὲ τὸ αἷμα. ἐνθυμητέον δὲ χαὶ ὡς ἐν τῇ προσεχῶς ἐχτεϑείσῃ χρήσει τοῦ “Ἀρχιλόχου τὸν παρ᾽ Ὁμήρῳ 
μιαιφόνον μιηφόνον ἐχεῖνος ἔφη. ( Vers. 33.) 'OpéEet καὶ ἐνταῦϑα τὸ δοῦναι. φησὶ yáp' ὁπποτέροισι 

40 πατὴρ Ζεὺς κῦδος ὀρέξει, ἤγουν ἐχτείνας τὴν χεῖρα δώσει. κυρίως γὰρ ὀρέγειν τὸ ἐχτείνειν, ὅϑεν na 

ὀρεχτὸν, ὡς προεδηλώϑη, δόρυ. χαὶ ὀργυιὸς ἡ εἰς πλάτος ἔχτασις ἀμφοῖν ταῖν χεροῖν. τὸ μέν' ἤτοι 10 
δρέξασθαι παϑητικῶς οὗ δόσιν ἀλλὰ μόνην ἔχτασιν δηλοῖ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτε τὸν ἐνταῦϑα Ὁμηρικὸν τόπον 

ΡΣ ΣΝ εἰρηνικοῖς παρῳδήσας ἐρεῖ τις οὕτω" οὐχ ἂν δὴ τούσδε μὲν ἐάσαιμεν καὶ τούσδε μάρ- 
“πποτέροισι ϑεὸς χῦδος ὁρέξοι, ( Vers. 34.) γῶν δὲ, τουτέστιν ἡμεῖς, χαζώμεσϑα, ϑεοῦ 

93 δ᾽ ἀλεώμεϑα μῆρηιν, ὃ ἐστιν ἐχκλίνωμεν, ὡς X βραχέων εἴρηται. *( Vers. 55.) Meayijv ἔλλογον δηλοῦ 22 

| ὡς καὶ προεδηλώϑη τὺ, ἡ ̓ 4ϑηνᾶ μάχης ἐξήγαγε ϑοῦρον "4ora. ἔνϑα φανερῶς ἑτεροῖον παρὰ τὴν 

10 
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μάχην ὁ "Moy ἐστίν. ( Vers. 36.) ᾿Ενταῦϑα δὲ καὶ τὸν “Σκάμανδρον ἡ ἠιόεντα λέγει διὰ τὰ περὶ αὑτὸν, 
ὡς εἰχὸς, ὀχϑώδη, αἰγιαλοῦ δίκην, ἵνα εἴη συγκοπεὶς ἐχ τοῦ ἠιονόεις" ἡἠιόνες γὰρ οἱ αἰγιαλοί. δύνα- 

ται δὲ καὶ ἀπὸ ἄνϑους τοῦ ἴου εἶναι πλεονασμῷ τοῦ ἡ ἠιόεις, οἱονεὶ ὃ ἀνθηρὸς διὰ τὸν προῤῥηθέντα 

ἐχεῖσε ἀνϑεμόεντα λειμῶνα. (Vers. 57.) Ὅτε Τρῶας ἔκλιναν Δαναοὶ, ἕλε δ᾽ & ἄνδρα ἕ ἕχαστος ἡγεμόνων, 
πρῶτος ὃ ̓ ἀγαμέμνων ἐξέβαλε, τουτέστιν ἐξέῤῥιψέ τινα τοῦ δίφρου Ὀδίον, ἀρχὸν ᾿4λιζώνων" πρώτῳ γὰρ 

στρεφϑέντι Mg An ἐν δόρυ πῆξε. χαὶ σημείωσαι ὅτι πρῶτος ὁ βασιλεὺς ἀνδραγαϑεῖ ἐνταῦϑα καὶ ὅτι 
$0 τὸν πρῶτον ore: "gere εἰς φυγὴν ὡς λειποτάχτην μισῶν Ὅμηρος οὐχ ἐᾷ διεκσωϑῆναι. ( Vers. 40.) 

Ὅρα δὲ καὶ ὅπως ὃ τὰ νῶτα δείξας ἀβοηϑητός ἐστιν ὡς ἤδη κείμενος. διὸ χαὶ ὃ Δέστωρ τῷ Διομήδῃ 

“χειμένῳ που φησίν" ἔγρεο, un, τις τοι καϑεύδοντι μεεριῃρένῳ ἐν δόρυ πήξῃ. ᾿Ιστέον δὲ χαὶ ὅτι τὸ μὲν 
ἐμπαγῆναι τὸ δόρυ τῷ στήϑει καὶ διεκπεεσεῖν εἰς ὥμους καὶ μετάφρενα οὐ μωμητὸν ἦν, ὡς πολλαχοῦ 

φαίνεται, τὸ δὲ dipdiscdev ἀγεννὲς 1 ἢν" xot ὅτι τὸ ÜOtog παροξύγεται ὡς τρίβραχυ χύριον χατὰ χανόνα, ὃς 

ἤδη γνωσϑεὶς ὅ ὅμως ποὺ καὶ μετὰ τοῦτο γραφήσεται. ᾿“Δλιζώνους δὲ οἱ μὲν τοὺς Παφλαγόνας φασὶ , οἱ 
δὲ τοὺς περὶ τὴν ἀγχάλην τοῦ Πόντου τὴν μεταξὺ Τραπεζοῦντος καὶ Παφλαγονίας, παρὰ τὸ τῇ ἁλὶ 

ζώννυσϑαι ἤτοι περιέχεσθαι, ἄλλοι δὲ ϑέλουσι περὶ τὴν Καρικὴν αὐτοὺς χεῖσϑαι ϑάλασσαν. TOL μῶσι 

δέ τινὲς καὶ ἔϑνος αὐτοὺς καλεῖν Θρᾳκικόν. εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν πλατύτερον ἐν τῇ Βοιωτίᾳ καὶ ἐν 
4ρ "τοῖς τοῦ περιηγητοῦ. “Σημείωσαι δὲ χαὶ ὅτι φιλεῖ Ὅμηρος στρεφϑέντα λέγειν, οὐ μὴν στραφέντα, ὡς 

καὶ Εὐριπίδης ϑρεφϑῆναι εἰπὲν ἀντὶ τοῦ τραφῆναι. προτιμῶνται γὰρ οἱ σοφοὶ τὴν SEQ τραχυφω- 
γίαν τῆς ἀχαίρου λειότητος, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ βρεχϑῆναι τὴν γῆν παρὰ Δίωνι ἀντὶ τοῦ βραχῆναι, καὶ 

τὸ ϑαφϑεῖσι παρ᾽ Ἡροδότῳ ἀντὶ τοῦ ταφεῖσι, καὶ χλανιδίων ἔσω χρυφϑεὶς παρ᾽ Εὐριπίδῃ καὶ βλα- 
φϑεὶς παρὰ τῷ ποιητῇ ἀντὶ τοῦ βλαβείς. 4ιασαφῶν. ὃ ποιητὴς, ποῖον λέγει μετάφρενον d ἐπάγει γνώ- 

ρισμα σαφὲς. ὅτι τὸ μεταξὺ μὲν τῶν ὥμων, ἀντιχρὺ δὲ τοῦ στήϑους. φησὶ γάρ᾽ μεταφρένῳ ἐν δόρυ 

52071 e NA μεσσηγὺς, διὰ δὲ στήϑεσφιν ἔλασε, καὶ πάλιν μετ᾽ ̓ὀλίγα" μετάφρενον οὔτασε δουρὶ 
ὥμων μεσσηγὺς, χαὶ ἑξῆς ὃ ὁμοίως. ( Vers. 42.) Οὐχ οὕτω τραχὺν ἦχον ὃ δοῦπος ἔχει, ὡς ὃ ἄραβος, 

χαϑὰ δηλοῖ χαὶ ὃ ποιητὴς εἰπών" δούπησε δὲ πεσὼν, ἀράβησε δὲ τεύχεα ἐπ᾽ αὐτῷ, τῷ μὲν σώματι 

11 δοὺς τὸν δοῦπον, τοῖς ὅπλοις δὲ τὸν ἄραβον. * (Vers. 43. sq.) Φαιστὸς μὲν ὀξυτόνως πόλις Κρήτης, 
Φαῖστος δὲ βαρυτόνως κύριον ὄνομα, ὃν ᾿Ιδομενεὺς ἀναιρεῖ. ἔνϑα καὶ ὅρα ὅπως ἀστείως ὃ ποιητὴς 

τῷ τῆς Κρήτης βασιλεῖ ἄνδρα ὑποκλίνει ἐχεῖϑέν πως τὸ ὄνομα ἔχοντα. ὃ γὰρ Φαῖστος οὗτος 
ὁ ἐκ Τάρνης, φησὶν, ἐριβώλακος, τῇ Φαιστῷ παραλαλεῖται πόλει Κρητιχῇ. Tav δὲ Νηόνων ἤτοι 
“Μυδῶν πόλις, ἐπίχουρος Τρώων. ὃ δὲ γράφων τὰ ἐϑυνικὰ καὶ πόλιν ᾿άχαΐας Τάρνην φησί. γέγονε δέ 
τις μνήμη Τάρνης καὶ ἐν Βοιωτίᾳ. (Vers.46.) Τὸ χεντῆσαι ἤτοι τρῶσαι νύξαι λέγει. φησὶ γάρ" 
ἔγχει μακρῷ ἔνυξεν ἵππων ἐπιβησόμενον. QV grs. 47.) Φανερῶς καὶ ἐνταῦϑα κεῖται ὃ σκότος ἀρσενι- 
κῶς ἐν τῷ, στυγερὸς δ᾽ ἄρα μιν σχότος εἷλε. λέγει δὲ τὸν ϑάνατον. διὸ παραχατιών qno ϑάνατος 

20 δέ μιν ἀμφεχάλυψε, καὶ πάλιν" τὸν δὲ κατ᾽ ἔσσε ἔλλαβε πορφύρεος Deva" rog. τὸ μέντοι ἐπὶ τοῦ ἀέρος 
χαὶ αὐτὸ τὰ μὲν πολλὰ οἱ παλαιοὶ ἀρσενικῶς προάγουσι" ἔστι δὲ ὅτε καὶ κατὰ γένος οὐδέτερον. 
( Vers. 48.) ᾿Ενταῦϑα δὲ καὶ τὸ σχυλεύειν συλεύειν φησι, διότι xol τὰ σκῦλα, σῦλα λέγεται. ὅϑεν 

καὶ τὸ συλαγωγεῖν. προσφυῶς δὲ τὸν ἐν “Διδου σχότον στυγερὸν ἔφη παρὰ τὴν ἐκεῖσε Στύγα. 
28 *( Vers. 49. sqq.) Σ᾽ χαμανδριόν τινα λέγει ὑπὸ ΔΊενελάου πεσεῖν ϑήρης αἵμονα, ἤγουν ἐπιστήμονα, 

ἐσϑλὸν ϑηρητῆρα , ἑχηβολίαις κεκασμένον, ὃν ἐδίδαξεν “Ἄρτεμις αὑτὴ βάλλειν ἄγρια, πάντα. τά TE 

τρέφει οὔρεσιν ὕλη. ἔπαινοι δὲ ταῦτα κυνηγοῦ, ὅτι δὲ χυνηγετικὴ ἡ Ἄρτεμις, πολλαχοῦ δ μῦϑος φησίν. 

ὡς 7 περ δὲ τὸν ἄριστον χαλκεύειν ὃ Ἥφαιστος λέγεται διδάξαι, xoi τῷ τοξότῃ διδάσκαλος ὁ ̓ 4πόλλων, 

xci ὃ δεξιὸς δὲ χλέπτειν ' Ἑρμοῦ πλάττεται μαϑητὴς, ᾿“ϑηνᾶς δὲ ὃ τέκτων, ὡς μετ᾽ ὀλίγα ὃ Φέρεκλος, 

οὕτω καὶ τὸν κυνηγετικὸν “Σκαμάνδριον 7 Ἄρτεμις ὡς ϑηρατικὴ διδάξαι τὴν ϑήραν λέγεται, oU διά 

τινος μεϑοδεύοντος 3 ἢ) ἔνεργ οὔντος τὰ ἐχείγης, ἀλλ αὐτὴ ἐχείνη, ὃ δὴ κατ᾽ ἐξοχὴν ῥηδὲν τεχνιχώτατον 

ὡς Ovuócogov ἢ ϑεόσοφον εἶναν τὸν Σκαμάνδριον ὑποδηλοῖ. οὕτω καὶ Φέρεχλος μετ᾽ ὀλίγιστα πῶ 

τὸς φανεῖται τῇ ἀϑηνξ ὦ ὡς ἀγαϑὸς ναυπηγός. Cer. 51.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, ἐσϑλὸν ϑυριεῖθα, ἐφερ- 

(Ογνευτικόν, ἐστι τοῦ αἵμονα ϑήρης, ὥς πὲρ καὶ τὸ, ἄρτεμις αὐτὸν ἐδίδαξεν. rU δὲ αἵμων οἱονεὶ 
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δαίμων ἤτοι δαήμων, τουτέστι μεμαϑηχῶς οὗ τὸ ἐναντίον ἀδαήμων; οἷον" μάχης ἀκδαήμονι φωτί. 4o 
ἡ δὲ τραγῳδία ἔχει καὶ χύριον ὄνομα "liuova. ( Vers. 52.) To 903, & τρέφει οὔρεσιν ὕλη φιλοσόφως 
πρύσκειται. ἄγρια μὲν γὰρ φύσει πάντα τὰ ἄλογα" ὧν διαστέλλεται τῷ ἡμέρῳ ὁ ἄνϑρωπος. χυνηγὸς 

δὲ ovy ὁ πᾶν ἁπλῶς ἄγριον βάλλων, ἀλλ᾽ ὃ τὰ ἐν ὕρεσι. τὰ κατοικίδια γὰρ ἄγρια ἢ τὼ περιειργμένα 
χαὶ ὃ τυχὼν ἂν βάλλοι. Σημείωσαι δὲ χαὶ ὡς τὸ μὲν ἑκηβόλος ᾿Απόλλωνος ἐπίϑετον εἰναι ϑέλει ὃ ποιη- 

τῆς, τὸ δὲ ϑηλυχὸν παραάγωγον τὴν ἑκηβολίαν ovx ὀκνεῖ καὶ ἀνδρὶ ϑνητῷ ἐπιλέγειν, ὥς πὲρ ἐνταῦϑα 
τῷ Σχαμανδρίῳ αὐτὴν προσμαρτυρεῖ. ἐκ τοῦ ἑκὰς δὲ βάλλειν ὁ ἑκηβόλος συντεϑεὶς, χαϑὰ καὶ ἡ ἑκη- 
βολία, "ὅμως διὰ τὸ συχνὸν τῶν βραχειῶν συλλαβῶν ἔτρεψαν τὸ ἃ τῆς δευτέρας μετὰ τὴν ἄρχουσανδ 1 
συλλαβὴς εἰς μακρὸν τὸ ἡ διὰ συντέλειαν δακτυλικήν. τὸ δ᾽ αὐτὸ αἴτιον καὶ τὴν ἐλαφοβολίαν ἐλαφηβο- 
λίαν ἐ ἔφρασε χαὶ τὴν σταχυολόγον σταχυηλόγον καὶ τὸν λαμπαδοφόρον λαμπαδηφόρον. Ἄν ετϑ, 53. sqq.) 11 

Τὸ, ἀλλ᾽ οὔ oi τότε χραῖσμεν "Aorsuig, ἁπλῶς οὕτω παρέῤῥιψεν ἀφελῶς ὃ ποιητὴς, οὐ σκώπτων τὴν 

Ἴάρτεμιν ; ὡς μὴ ἔχουσαν τῷ μαϑητῇ κυνηγῷ Σκχαμανδρίῳ βοηϑεῖν» ἀλλ αὐτὸ λέγων ἁπλοϊκῶς δίχα 
εἰρωνείας τὸ πρᾶγμα, ὅτι δηλαδὴ οὐδὲν ἐλυσιτέλησε τῷ Σ καμανδρίῳ 2 τοξιχὴ τέχνη. cgi δὲ καὶ ἄλλα 

τοιαῦτα παρὰ τῷ ποιητῇ σχήματα, χαϑὰ xoi Ort ξενοδόχου τινὸς πεσόντος φησὶν, ὡς οὐδέν τι τότε 

αὐτῷ ἔχραισμεν ἡ φιλοξενία καὶ τὸ πάντας φιλεῖν ὁδῷ ἔπι οἰκία ἔγοντα. καὶ ἐκεῖ γὰρ οὗ σχώπτει ἀπαν- 
ϑρώπως τὸ τῆς φιλοξενίας φιλάϑρωπον, ἀλλὰ φιλαλήϑως ἱστορεῖ οἷος ἐχεῖνος ὧν οἷον ἔπαϑεν. 

*( Vers. 59. sqq.) ᾿ἀναιρεῖται ἐνταῦϑα ὑπὸ ἹΜηριόνου Φέρεκλος τέκτονος υἱὸς "Aouovidov, 0g ὑπὸ 21 

4ϑηνᾶς, φησὶν, ἔξοχα φιλούμενος χερσὶν ἠπίστατο δαίδαλα πάντα τεύχειν, ὃς χαὶ ᾿Αλεξάνδρῳ τεχτή- 

νατο γῆας ἐΐσας ἀρχεκάχους, αἵ πᾶσι κακὸν Τρώεσσι γένοντο, οἷ τ᾿ αὐτῷ. ἰστέον δὲ ὡς φέρεται λόγος 

ὅτι .“ακεδαιμονίοις, λοιμῷ πιεζομένοις, ἔχρησεν ᾿Απόλλων ἐξιλάσκεσθαι τοὺς τῶν Τεύχρων ἤγουν τῶν 
᾿Ιλιξων δαίμονας. Μενέλαος οὖν ἀφικόμε svog εἰς ἴλιον ἐποίει τὸ προσταχϑέν" κἀκεῖϑεν συμπλεύσαντος 

αὐτῷ ̓ Αλεξάνδρου συμπαραγέγονεν εἰς Δελλφούς. καὶ αὐτὸς μὲν ἐζήτει χρησμὸν λήψεσϑαι περὶ παίδων 50 

γενέσεως, ᾿Ἡλέξανδρος δὲ περὶ γυναικὸς ἐμαντεύετο. χρᾷ οὖν αὐτοῖς ἡ Πυϑία" Τίπτε δύο βασιλῆξς, 

ὁ μὲν Τρώων, ὃ δ᾽ “Ἱχαιῶν, Οὐκχκέϑ᾽ ὁμὰ φρονέοντες ἐμὸν δόμον εἰσανέβητε s τοι ὃ μὲν πώλοιο γόνον 

διζήμενος εὑρεῖν" Αὐτὰρ! ὃ πῶλον ἑλεῖν. τί νυ μήσῃ, ὦ μεγάλε Ζεῦ; τοὺς δὲ, μὴ γοήσαντας τὸ λόγιον, 

χωριφϑῆναι, Διὸ καὶ Ὅμηρός φησιν ὕτι αἱ νῆες κακὸν ἐγένοντο τοῖς Τρωσὶ καὶ τῷ ναυπηγησαμένῳ" 

(Vers. 64.) ἐπεὶ οὔτι ϑεῶν ἐκ ϑέσφατα ἤδη, τὸν ῥηθέντα δηλαδὴ χρησμὸν, ἢ ἃ ὥφειλεν εἰδέναι. 

πυϑέσϑαι γὰρ ἐχρῆν καὶ μαϑεῖν ϑεόϑεν, εἰ ναυπηγητέον. οἱ δέ φασιν ὅτι ϑέσφατα λέγει ὡὸς ὃ ποιη- 

τὴς τὸν χρησμὸν, ὃς δοϑεὶς τοῖς Τρωσὶν ἐχέλευε ναυτιλίας μὲν ἀπέχεσϑαι, γεωργίᾳ δὲ προσέχειν τὸν 

γοῦν, μή ποτε ϑαλάσσῃ χρώμενοι σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὴν πόλιν ἀπολέσωσιν. ( Vers. 59.) ᾿Ιστέον δὲ 
ὅτε τὸ, τέχτονος υἱὸν, οἱ μὲν ἀκριβέστεροι ἐπίϑετόν φασιν, *ola τέχτονος λεγομένου xoi τοῦ vavm»-Áo 

yov; ὡς δηλοῖ τὸ, τεχτήνατο νῆας ἐΐσας" ὥστε εἶναι ἐνετκαῦϑα δύο πρόσωπα, υἱὸν μὲν τὸν Φέρεκλον, 

πατέρα δὲ τὸν Aouoviónv. τινὲς δὲ χύριον ἐνόησαν ὄνομα xol τὸν Τέχτονα καὶ τρία φασὶ πρόσωπα, 

ἵνα ὃ μὲν Φέρεκλος εἴῃ "Éxrovog υἱὸς, 0 δὲ Τέκτων υἱὸς τοῦ “Ἄρμονος. “καὶ ὅρα ὅπως οἰχεῖα vavmiyois 

τὰ ὀνόματα. ὃ γὰρ νῆα τεχταινόμενος κλᾷ τὸ φερόμενα τὰ ξύλα καὶ εὖ δὲ συναρμόττει αὐτά. οὕτω δὲ 

χαὶ πρὸ ὀλίγου 4) άρητά τινα ἔλεγεν ἱερέα, καὶ υἱὸν αὐτοῦ ἱστορεῖ (Ῥηγέα. ἐχδέρειν γὰρ δεῖ τὰ ϑυόμενα 

καὶ φηγοῖς καίειν, τουτέστι ξύλοις. (Vers. 60.) Τὸ δὲ, ὃς ἠπίστατο δαίδαλα τεύχειν, καὶ, ὃς *' 434-522 

ξάνδρῳ τεχτήνατο νῆας, τινὲς μὲν περὶ τοῦ «(βερέκλου νοοῦσιν" ὃ xai χάλλιον. οὕτω γὰρ ἱστοροῦσι 

πολλοὶ, ὧν xoi ὁ “Ἱυκόφρων ἐστί" τινὲς δὲ περὶ τοῦ "Aguovidov. xai ἔστιν ὁ τρόπος ἀμφιβολία. 

(Vers. 61. ) ̓ϑηνᾶ δὲ λέγεται τῷ τέχτονι τούτῳ διδάσκαλος, ἐπεὶ αἱ κατὰ χειρῶν ἀξίαν τοιαῦται 
τέχναι τὴν ᾿4ϑηνᾶν ἐπιστάτιν ἐπιγράφονται. ὡς xai ἐν τοῖς ἑξῆς δηλωϑήσεται. ( Vers. 63.) Τὺ δὲ, 
αἱ πᾶσι κακὸν Τρώεσσι γένοντο, τρόπος ἐτυμολογίας ἐστίν. ἵνα ydo μη τις γοήσῃ) κοινὸν πάσης νηὸς 

ἐπίϑετον τὸ ἀρχέκαχκον, διαφωτίζει τὸ ἀσαφὲς ὁ ποιητὴς » εἰπὼν ὅτι αὗται αἱ νῆες λέγονται vÜr ἀρχέ- 

χαχοι, ὡς κακῶν χατάρξασαι τοῖς Ἰρωσὶ πᾶσι. καὶ ὅρα, τὸ πᾶσιν᾽ ἐγένοντο uiv ydp ἀρχὴ κακοῦ καὶ 

τοῖς Ayatoig , ἀλλὰ μάλιστα τοῖς Τρωσίν. ᾿ Ελλήνων μὲν γὰρ πολλοὶ δι᾽ αὐτὰς ὥλοντο, οἱ Τρῶες δὲ 
μικροῦ δεῖν πάντες nodoy* τες πανωλεϑρίαν. Σημείωσαι δὲ ὅτι ταὐτὸν εἰπεῖν συνϑέτως ἀρχέκαχον, vo 
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xai διαλελυμένως ἀρχὴν χαχοῦ. κατὰ ovas. φησὶ γοῦν ' Ἡρόδοτος "Arrixag τινας νῆας, αἱ τοῖς Ἴωσι 
πεμρϑεῖσαι, φησὶν, εἰς βοήϑειαν ἀρχὴ χακῶν ἐγένοντο “λλησί τε καὶ βαρβάροις. τοιοῦτον παρ᾽ αὐτῷ 

καὶ τὸ, αἱρεϑεὶς εἰς ἀρχήν" ἀφ᾽ οὗ ὕστερον τὸ ἀρχαιρεσιάζειν συντέϑειται. χαὶ τὸ ϑέης ἄξιος ἃ ἀντὶ τοῦ 

ἀξιοϑέατος, xci ἕτερα.  ( Vers. 64.) Τὸ δὲ, οἷ τ᾽ αὐτῷ, ἀρχὴ γέγονε γνωμιχοῦ, πρῶτα μὲν ̓ Ησιόδῳ, 

εἶτα καὶ Καλλιμάχῳ, τοῦ εἰπόντος, ὡς ὃ τεύχων ἑτέρῳ κακὸν ἑῷ ἥπατι τεύχει. ὃ δὴ χαὶ τῷ Φερέκλῳ 
συνέπεσε. Τὸ δὲ, ϑεῶν ϑέσφατα, ἔστι μὲν οἷον ἐτυμολογικὸς τρόπος, εἴρηται δὲ πρὸς διαστολὴν ϑεσφά- 
τῶν, ἅ περ οὐκ αὐτὸς ϑεὸς λέγει ἀλλὰ τέχνη μαντική. ᾿Εν δὲ τοῖς ῥηϑεῖσιν εἰπόντος Ὁμήρου, ἔξοχα 

γάρ μὲν ἐφίλατο Παλλὰς ᾿4ϑήνη. ὅρα τὸ ἐφίλατο, κλιϑὲν φανερῶς ὡς τὸ ἵστατο" ἀφ᾽ οὗ κατά τινας 
20iv τοῖς ἑξῆς τὸ, νῦν μὲ φίλαι, κ᾿4ϑήνη, ἀντὶ τοῦ φίλησον, ὡς ἀπὸ τοῦ ἐφιλάμην xc ὁμοιότητα τοῦ 

ἐτυψάμην τύψαι. ἡ δὲ ἐίση οὐ μόνον ἐστὶ νηῶν ἐπίϑετον, ἀλλὰ καὶ δαιτὸς, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται. 
Τὸ δὲ οἱ αὐτῷ συνϑέτως ἑαυτῷ φασὶν οἱ μεϑ' Ὅμηρον, ὡς καὶ τὸ αὐτόν μιν ἑαυτὸν, καὶ τὸ ἔμ᾽ 

28. αὐτὸν ἐμαυτόν, "(Vers 66. 544.) IAovróg κατὰ τοὺς παλαιοὺς τὸ σφαίρωμα τῆς χοτύλης κατὰ τὸν 
μηρόν. Ῥοῦφος δὲ τὰ μετὰ τὴν ὀσφὺν σαρκώδη, ἐφ᾽ ὧν χαϑίξομεν, πυγὰς εἰπὼν ἐπάγει" ἄλλοι δὲ 
γλουτοὺς καλοῦσι. διὸ καὶ οἱ ἐτυμολόγοι παρὰ τὸν γλοιὸν ἐτυμολογοῦσιν αὐτοὺς διὰ τὸ ἐν αὐτοῖς τρυ- 
φερόν, φασι, xol ἁπαλὸν καὶ γλοιῶδες. κατὰ δέ τινας λαγόνα, φασὶν, ὃ γλουτὸς σημαίνει. Ὅμηρος δὲ, 
καϑὰ πρὸ βραχέων διεσάφησε τὸ μετάφρενον ἐκ τοῦ ἀντιχρὺ τόπου, ὃς ἐστι τὰ στήϑη, οὕτω πως καὶ 
τὸν γλουτὸν, εἰπών" βεβλήκει γλουτὸν κατὰ δεξιόν" ἡ δὲ διὰ πρὸ ἀντιχρὺ κατὰ κύστιν ὑπ᾽ ὀστέον 
ἤλυϑ' ἀκωκή. δοκεῖ γὰρ λέγειν ἀντικρὺ ἑτέρωϑεν τοῦ ῥηθέντος γλουτοῦ κεῖσϑαι τὴν κύστιν, 1] καὶ 
ἀπὸ τοῦ κεύϑω γενομένη ἐξῶσε τὸ € ὁμοίως τῷ πεύϑω πύστις ἡ μάϑησις καὶ ἑτέροις πολλοῖς δηλουμέ- 
γοις ἀλλαχοῦ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι μετ᾽ ὀλίγα ὁμοίῳ μεϑόδῳ ἑρμηνεύσει καὶ τὸ κατὰ κεφαλὴν ἰνίον ποῦ ἔστι 
τῆς κεφαλῆς. Πολλὰς ἐν τοῖς παροῦσι Τρωικὰς ἱστορίας ὃ ποιητὴς παραπλέχει. ἕχαστον γὰρ τῶν 

4o πιπτόντων ὑπὸ τοῖς “Ἕλλησι Τρώων γενεαλογεῖ" τὸν τοῦ Δάρητος Φηγέα, ὃν ἀνεῖλεν ὃ Διομήδης" "τὸν 

Οδίον, ὃς ἔπεσεν ὑπὸ ᾿Δγαμέμνονος " τὸν Φαῖστον, οὗ περιγέγονεν ᾿Ιδομενεύς" τὸν Σχαμάνδριον, ὃς 
ὑπὸ Μενελάου πέπτωκε" τὸν ὑπὸ Μηριόνου πεσόντα (Ῥέρεκλον" τὸν ῥηθησόμενον Πήδαιον, ὃν ἔπεφνε 

Μέγης" τὸν “Ὑψήνορα, ὃν μετ᾽ ὀλίγα ὁ Εὐρύπυλος πρόσϑεν αὐτοῦ φεύγοντα μεταδρομάδην ἤλασεν 
ὦμον. ποιεῖ δὲ ταῦτα καὶ πυκναῖς ἱστορίαις agris. TOV τόπον τοῦτον ἅμα καὶ τοὺς ἀχροατὰς ἐνάγων 
εἰς πολυμάϑειαν, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις τόποις, καὶ τοὺς ἀριστέας τῶν ᾿Αχαιῶν σεμνύνων, ὡς ἀξιολόγων 

Τρώων περιγινομένους , καὶ τὴν ποίησιν καταποιχίλλων, xci τὸ ὕπτιον δὲ τῆς διηγήσεως ἀνιστῶν εἰς 
93γοργότητα τῇ πακρεμπλοχῇ τῶν ἱστοριῶν, καὶ ἑαυτὸν δὲ δεικνύων ἐν ἱστορίαις πολύϊδριν. τοῦτο δὲ καὶ 

ἀλλαχοῦ ποιήσει ἐν πολλοῖς τόποις διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι πολλαχῶς καὶ ἐνταῦϑα 

σχηματίζει τὰ πράγματα. τῶν γὰρ πιπτόντων ὃ μὲν ἐχβάλλεται τοῦ δίφοου, βάϑος τι δηλαδὴ ἔχοντος, 
ὡς δηλοῖ μετ᾽ ὀλίγα καὶ τὸ, ἐξ ἵππων βῆσεν" ὁ δὲ νύττεται ἔγχεϊ, ἵππων ἐπιβησόμενος" ὃ δὲ, πεζὸς 
φεύγων, οὐτάζεται τὸ μετάφρενον" χαὶ ὅλως πολλὴ διὰ πάντων ἡ τῆς πολυσχημοσύνης διάϑεσις 
παρὰ τῷ ποιητῇ y ὃς καὶ ἑκάστῳ τῶν πιπτόντων τοιαῦτα ἐπιλέγει" δούπησε δὲ πεσὼν, ἀράβησε δὲ 

τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ" καί" ἤριπε δ᾽ ἐξ ὁ ὀχέων, στυγερὸς δ᾽ ἄρα μιν σχότος εἷλε" καὶ, ἤριπε δὲ πρηνὴς, ἀρά- 
βησε δὲ τεύχε" ἐπ᾿ αὐτῷ" καὶ, γνὺξ. δ᾽ ἔριπ ̓ οἰμώξας, ϑάνατος δέ μὲν ἀμφεκάλυψε" καὶ, ἤριπε δ᾽ ἐν 

10 κογι), ψυχρὸν δ᾽ ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν. ἔνϑα καὶ σημείωσαι τὴν τοῦ βληϑέντος ὀδύνην, δι᾿ ἣν κατέ- 
σφιγξε τοῖς ὀδοῦσι τὸν σίδηρον" καὶ αὖϑις, τὸν δὲ κατ᾽ ὄσσε ἔλλαβε πορφύρεος ϑάνατος καὶ μοῖραι 

ἀραταιή. οὕτω πολύφωνόν τι γρῆμα ἢ Ὁμηρικὴ γλῶσσα. Ἔν τούτοις δὲ σημείωσαι xal ὅπως καιρία 
λέξις ἐστὲν ὡς ἐν ποιήσει τὸ ἐριπεῖν. διὸ καὶ ἐνέμεινεν αὐτῇ 0 ποιητὴς ἐπὶ πολύ. τῷ δὲ πεσεῖν δὲς μόνον 

αὐ ἐνγταῦϑα ἐχρήσατο ἐν τῷ, δούπησε δὲ πεσὼν, καὶ, αἱματόεσσα χεὶρ ἐν πεδίῳ πέσεν. * (menn 79.) 
ἔστιν ἐνταῦϑα ἰδεῖν μητρυιὰν ὀγαϑὴν, Θεανὼ, τὴν ᾿Αντήνορος γυναῖκα, ἥτις γόϑον ὄντα τὸν Πη- 

δαιον ἔτρεφεν ἐπιμελῶς ica φίλοις τέκνοις χαριζομένη τῷ ἀνδρί. xol σημείωσαι τὴν ἀγαϑότητα τῆς 

μητρυιᾶς γενομένην οὐ διὰ τὸν πρόγονον, ἀλλὰ διὰ τὸ φίλανδρον. φράζει δ᾽ ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς 
οὕτω" Πήδαιον “Ἀντήνορος υἱὸν, ὅς ῥα νόϑος μὲν ἔην, πύκα δ᾽ ἔτρεφε δῖα Θεανὼ icc ΜΈΝ τέχεσσι, 

χαριζομένη noct o. λέγει δὲ χαὶ ὅτι τοῦτον Μέγης ἐγγύϑεν ἐλϑὼν βεβλήκει. ( Vers. 75. )Ἔνϑα ὅρα 
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τὸ βεβλήκει ῥηϑὲν ἀντὶ τοῦ ἔχρουσεν, ἔτυψεν, ἔτρωσεν. οὐ γὰρ πόῤῥωθεν ἀλλ ἐγγὺς ἐλϑὼν ἔβαλε 
κατὰ τοὺς οὐτάζοντας. * Ινίον λέγεται τὸ μετὰ χορυφὴν ὄπισϑεν τῆς κεφαλῆς. δόρυ γοῦν ἐχεῖ που 30 
ἐμπαγὲν διεξέδυ" ἀντικρὺ δ᾽ ἀν᾽ ὀδόντας ὑπὸ γλῶσσαν τάμε χαλχός. οἱ δὲ ἰνίον φασὶ τὸ κοῖλον τοῦ 
τένοντος, ἢ) τὸ πλατὺ καὶ παχὺ νεῦρον τὸ καϑῆκον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐπὶ τὸν αὐχένα. Σημείωσαι δὲ 
ὡς οὐ μόνον ἐνταυϑοῖ, ἀλλὰ καὶ ἑτέρωϑε πεφιλοτίμηται ὃ 0 ποιητὴς, χαϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται, μέρη 

τινὰ σωματικὰ ὑποδηλῶσαι διὰ τῶν ἀντιχρὺ αὐτοῖς ἀντικειμένων ἑτέρωϑεν. καὶ ὅτε γοῦν εἶπεν ὅτι 
πληγέντος τινὸς τὴν κόρσην τὸ δύρυ διῆλθεν ἑτέρου κροτάφου, τῷ ἀντικρὺ χροτάφῳ ἐδήλ ὡσὲ καὶ τὴν 
κόρσην, ὡς ἐκεῖ ἐῤῥέϑη. ὅμοιον xai τὸ, βεβλήκει γλουτὸν κατὰ δεξιόν" ἀντιχρὺ δὲ χατὰ χύστιν ὑπ᾽ 

ὀστέον ἦλϑεν ἀχωκή" ὡς καὶ αὐτὸ πρὸ ὀλίγων ἐδηλώϑη. καὶ ὅτε δὲ τὰ μετάφρενα πληγέντος τινὸς τὲ 

10 δόρυ διὰ τοῦ στήϑους εἶπεν ἐλαϑῆναι, τὴν τῶν μεταφρένων ϑέσιν ἐδήλωσεν, ὡς καὶ τοῦτο πρὸ μικροῦ 

εἴρηται.  *(Vers. 77.) Δολοπίονά τινα ἱστορῶν Ὅμηρος ὡς ἀγαϑὸν ἱερέα φησίν" ὅς ῥα Σχαμάνδρουδ 24 
ἀρητὴρ ἐτέτυχτο, ϑεὸς δ᾽ ὡς τίετο δήμῳ. ὃ δὲ τοιοῦτος ϑεοείκελος ἂν εἴη καὶ ϑεοειδής. Οἱ ἀρχαῖοι xci 3 
ἐν μέσῳ λέξεων ἐπνευμάτιζον καὶ τὰ φωνήεντα καὶ τὸ Q. εὕρηται οὖν ἐν ὑπομνήμασι παλαιῶν τοιαῦτα 
τινά" ὅτι τοῦ Εὐαΐμων τὴν αἴ δίφϑογγον, κἂν ἐκ τοῦ αἷμα γίνεται, ὕμως ψιλοῖ 0 ̓ 4ἀσχαλωνίτης, ἵνα 
κύριον γένηται ὄνομα, ὥς meo καὶ τὸ (ίλίππος καὶ Μελάνιππος. καὶ ἐν αὐτοῖς γὰρ ἐψίλουν τὸ πρὸ 
τοῦ π᾿ δίχρονον διὰ τὸ χύρια εἶναι, κἂν ἐκ τοῦ ἵππος παράγωνται. φασὶ δὲ καὶ ὅτι ἐν τῷ ταλαύρινος, 
ὃ δηλοῖ τὸν ᾿εὔτολμον καὶ ἰσχυρὸν, ᾿Δρίσταρχος μὲν ψιλοῖ τὸ Q, λέγων, οὐ σύνϑετον εἶναι σχημα- 10 
τισμὸν, ἀλλὰ ἔννοιαν ἁπλῆν Τρύφων δὲ ἀρέσχεται σύνθετον εἶναι τὴν λέξιν παρὰ τὸ ταλαὸν καὶ τὸ 
ῥινός" διὸ zai ἐδάσυνε τὸ Q. λέγουσι δὲ οἱ παλαιοὶ καὶ ὅτι. εἴτε λεκτὸν τὸ ἐπὶ τέλους φωνῆεν, εἴτε χαὶ 

20 παρέλκει, φυλαττέσϑω τὸ πνεῦμα. καὶ ὅτι εὕρηται τὸ Πανούμος δασυνόμενον, καὶ τὸ μελιήἡδῆς οἶνος. 
307 καὶ ὅτι κακῶς δασύνουσί τινὲς τοῦ Ενυὼ τὸ V. ἄμεινον γάρ, quoi, ψιλοῦν, διότι ovx ἔστι κύριον, 

ἀλλὰ τὴν πολεμικὴν δηλοῖ, ἀφ᾽ ἧς καὶ δ᾽ Ενυάλιος" ἢ καὶ διότι ἀπὸ τοῦ ἐναύειν γίνεται κατὰ ᾿Απολ- 
λόδωρον, 0 ἐστιν ἐμφωνεῖν" ἢ, ὡς ὃ HooxAéov φησὶν, ἀπὸ τοῦ ἕνω τὸ φονεύω, ὅϑεν xol αὐτοέντης 
καὶ αὐϑέντης ὃ αὐτοφόντης. εὕρηνταν δὲ λέγοντες οἱ παλαιοὶ xol ὅτι ἡ ἁλὸς γενικὴ ἐπὶ μὲν κυρίων 
ὀνομάτων συνϑέτων ψιλὸν ἀποφέρεται πνεῦμα, οἷον Εὐρύαλος, ᾿Αστύάλος ἐπὲ δὲ ἐπιϑετιχῶν τὸ ἴδιον 
τηρεῖ “πνεῦμα, οἷον, ἐν ἀμφιάλῳ ᾿Ιϑάκῃ, ὕφάλος παάῤάλος" καὶ ὅτι τὸ ἀἕξων δασύνει τὸ ξ΄ στέρησις 20 
γάρ ἐστι τοῦ ἑχόντος xol ἐξ αὐτοῦ χατὰ κρᾶσιν τὸ ἄχων. ἀπὸ γοῦν τῶν τοιούτων xci ἑτέρων δὲ 
πλειόνων σημειούμεϑα ὡς οἱ ἀρχαῖοι ov μόνον ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν λέξεων τὸ D στοιχεῖον καὶ τὰ 
φωνήεντα ἐπνευμάτιζον, ἀλλὰ καὶ ὁπουδήποτε. οἱ γοῦν Arruxoi xol, ὡς ᾿“2ϑήναιός φησι, τοῦ ταὡς 

3o τὴν λήγουσαν περιέσπων τε καὶ ἐδάσυνον, ὥς meo αὖ πάλιν τοῦ λαῦς, χριῦς, (Og, καὶ τῶν ὁμοίων, τὰ 
τέλη ἐψίλουν. ᾿Ἡρφῳδιανὸς δὲ περὶ τοῦ, ὡς ἐῤῥέϑη, κατὰ τὸν Φίλιππον πνευματισμοῦ νοήσας 
ἑτεροῖόν τι, φησὶν, ὅτι Φίλιππον μὲν τὸ κύριον ἀξιοῦσιν οἱ γραμματικοὶ ψιλῶς λέγεσϑαι, δασέως δὲ 
TO ἐπίϑετον, ἀγνοοῦντες Ort χαϑ' ἕν ἑχάτερα δύνανται εἶναι. καὶ γὰρ λεύκιππος λέγεται παρὰ Στησι- 

góon ἐπιϑετικῶς" ἀλλὰ καὶ ““εύχιππος ὀνομάξεταν ὃ ὁμοίως ὃ Φοίβης x«i ' Ελαείρας πατήρ" ὥστε ψιλοῖ 

"αὐτὸς ἐν ἀμφοῖν τούτοιν τοῦ ἵππος τὴν ἄρχουσαν" καὶ οὐκ ἐν μόνῳ τῷ κυρίῳ. χρῆσις δὲ τοῦ ἐπιϑετι- 50 

χοῦ λευκίππου καὶ παρὰ “Σοφοκλεῖ ἐν τῷ, λεύκιππος Αἰνιὰν γένος, 0 χαϑὰ ix τοῦ εἶμα λευχείμων, 

οὕτω καὶ αὐτὸ ἐκ τοῦ ἵππος λεύχιππος ἂν ἦν κοινότερον. (Vers. 80.) Τὸ μὲν ἐπιτροχάδην ἐπὶ γλώσ- 

σης, ὥς dd ἐπὶ MeveAaov, εἴρηται" τὸ δὲ ̓ μεταδρομάδην ἐπὶ ποδῶν, ὡς ἐνταῦϑα μεταδρομάδην 

ἤλασεν ὦμον. xci σημείωσαι ὅπως, εἰ χαὶ ὁμοίαν πῶς ἔχουσιν αἱ λέξεις ἄμφω παραγωγὴν, ἀλλὰ τὸ 

ἄρ σημαινόμενον αὐταῖς διάφορον. εἰ γὰρ καὶ τρόχος χαὶ δρόμος ταὐτὸν, ἀλλ ἰδοὺ γλώσσης μὲν τὸ ἐπι- 
τροχάδην, ποδῶν δὲ τὸ ἐπιδρομάδην. οὕτω καὶ τὸ πανοῦργος : καὶ τὸ ,παντουργι ὃς, εἰ χαὶ λέξις ἡ " αὐτὴ 

ἀμφοῖν ἔγκειται, τὸ ἔργον δηλ «δὴ, ἀλλ ἔχουσι διαφορὰν παρὰ τοῖς ὕστερον, εἰ καὶ — , ἄνδρα 

παντουργὸν τὸν Ὀδυσσέα εἰπὼν, εἰς ταὐτὸν ἄγειν δοκεῖ ἑκάτερα. ᾿Εν τῷ, ἀπὸ δ᾽ ἔξεσε * χεῖρα, ϑαρεῖαν" 4o 
αἱματόεσσα δὲ χεὶρ πεδίῳ πέσε, τὸ ἀπέξεσεν ἀντὶ τοῦ ῥᾷστα ἀπέχοψεν εἴληοίται" ῥᾷον γὰρ τὸ ety τοῦ 
κόπτειν. τοῦτο δὲ καὶ ἀπαράσσειν λέγεται. ( Vers. 83.) Πορφύριον Ὅμηρος ϑάνατον λέγει οὐ μόνον 

τὸν ἐξ αἵματος ἢ τὸν μέλανα, ὡς καὶ χῦμα πορφύρεον, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐκ μιᾶς πληγῆς, ὡς xat ὁ “Αἰλια- 

B» 
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vóg φησιν, ἱστορῶν τοὺς πορφυρέας μιᾷ καταφορᾷ χειρὸς τὴν ζῶσαν πορφύραν συντρίβειν, iya xaAov 
οὕτω τὸ βάμμα τῆς πορφύρας γένηται" ὅϑεν καὶ ϑάνατος πορφύρεος , ὑποῖον ἂν πάϑοι πορφύρα, 
μιᾷ καὶ αὐτὴ ϑανατουμένη πληγῇ. γνωστὸν δὲ EI ἱστορίας ἐστὶν ὕτι πορφυρεύς τις δολιευσάμενος ἐν 

δοῦβακφὴ καὶ ἀπαγόμενος εἰς ϑάνατον κατ᾽ ἔϑος προὐχαλέσατό ποϑεν εἰς ἀστεῖον σχῶμμα ix τῶν Ὁμή- 
φ' E B ἃ ἔλ 2 , ϑ D 4 - , V 84 2 δ, , " 

ρου, τὸ, τὼν ὃ ἔλαβε πορφύρεος ϑανατος xci μοῖρα χραταιη. ( Vers. 84. sq.)  Euwvzov λόγου καὶ 
E S E 4, ^ - € , 2c , . ' 2 * 3 , "m , 2" ἜἙ 
ἀληϑῶς ἐνδιαϑέτου καὶ ϑερμοῦ ἡ τοιαύτη παρ᾽ Üuroo πρὸς τὸν ἀκροατὴν ἀποστροφή" 1υδείδην δ᾽ ovx 
ἂν γνοίης, ποτέροισι μετείη, ἢ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλέει ἢ μετ᾽ ᾿4χαιοῖς. καὶ δείχνυσι, κατὰ τοὺς πα- 
λαιοὺς τὸ βεβακχευμένον τοῦ Διομήδους ἡ τῆς ἑρμηνείας καύτης ϑερμύότης. “Σημείωσαι δὲ καὶ νῦν, ὡς 

10 X&i πρὸ τούτων, ἐν τῷ, οὐδ᾽ ἂν "φαίης τόσσον λαὸν χαὶ ἑξῆς, ὅτι ταῖς τοιαύταις ἀποστροφαῖς μυϑι- 

χῶς μὲν ἡ Μοῦσα χρᾶται πρὸς τὸν ποιητὴν, ἀληϑῶς δὲ ὃ ποιητὴς πρὸς τὸν ἀχροατὴν, καὶ ὅτε τὸ, 10 

(Vers. 86.) ovx ἂν γνοίης τὸν Διομήδην, εἴτε Τρωσὶν ὁμιλεῖ εἴτε “Ελλησιν, ἐφερμηνευτικόν ἐστι τοῦ, 
ὁποτέροισι μετείη" καὶ ὅτι ὃ λόγος οὗτος ἐνθουσιᾶν τὸν στρατηγὸν δηλοῖ καὶ εἰς βάϑος ἔρχεσθαι, ποτὲ 

* - - - v * ^ τ * - - , 

uiv τῶν Τρωικῶν τάξεων, ὡς δοχεῖν καὶ αὐτὸν Τρωικὸν εἶναι, ποτὲ δὲ τῶν ᾿ Ελληνικῶν, ὀτρύνοντα 
24 ταύτας εἰς πόλεμον. *( Vers. 87. sqq.) £v παραβολῇ σεμιγύνων τὸν τοῦ Διομήδους ἐνθουσιασμὸν φησίν" 

Ἔϑυνεν ἀνὰ πεδίον, ποταμῷ πλήϑοντι ἐοικὼς χειμάῤῥῳ, ὅστ᾽ coxa ῥέων ἐχέδασσε γεφύρας. τὸν 
δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ τε γέφυραι ἐεργμέναν ἰσχανόωσιν, οὔτ᾽ ἄρα ἕρκεα ἴσχει ἀλωάων ἐριϑηλέων ἐλϑόντ᾽ ἐξαπίνης, 
«23 35 P, NUS Xu c2 5 a du 3.29 “ τιον , »7 LIST AW EIS , 3 ^ 

or ἐπιβρίσει Διὸς oufoog' πολλὰ Ó vm αὐτοῦ ἔργα κατήριπε καλ αἰζηῶν" ὡς ὑπὸ Τυδείδη nvxiwai 398 

κλονέοντο φάλαγγες Τρώων 5, οὐδ᾽ ἄρα μιν μίμνον, πολέες περ ἐόντες. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε διὰ τὴν καιρι- 
30 κὴν ἀνδραγαϑίαν οὐκ ἀεννάῳ τὸν Διομήδην εἴχασε ποταμῷ "ἀλλὰ χειμάῤῥῳ, καὶ ὅτι τὸ, ὅτε ἐπιβρίσει 

Διὸς ὄμβρος, ἤτοι ὃ ἐξ ἀέρος ὑετὸς, ὁ ἐξ ὕλης δρισμός ἐστι τοῦ χειμάῤῥου. τί γάρ ἐστι χείμαῤῥος 20 
»" P4 * , * « , 2 T » ΕΣ r, - 

ἢ πάντως ὄμβρος ἐλθὼν ἐξαπίνης καὶ ῥέων ὅπῃ τύχη, καϑ' οἷον ἂν τις εἴπῃ καιρόν; εἰ καὶ ἐκ TOU 
πλεονάζειν ἐν χειμῶνι χείμαῤῥος ἐχλήϑη ὡς καὶ προεῤῥέϑη. ᾿ Ησίοδος δὲ καὶ τὸν ἐν τῷ ἐδάφει τοῦ 

, , , ,»« - * ᾽ν» , «ὦ - 3 , * * - — 

πλοίου πατταλον χείμαῤῥον χαλεῖ » τὸν χαὶ ἔβδην λεγομένον. ποιεῖ δὲ τοῦτο ἀστείως διὰ τὸ ἐχεῖϑεν τῆς 
νηὸς ἀποῤῥέειν τὸ ὄμβριον ὕδωρ, ὡς διὰ χειμάῤῥου τινός. Τὸ δὲ, ὅτ᾽ ἐπιβρίσει, πάνυ ἀσφαλῶς εἴρηται. 
ὅταν μὲν γὰρ κοῦφοι ὦσιν ὑπὸ ϑερμότητος οἱ ἄνω ἀτμοὶ, οὐχ ὕει" ἐπιλιπούσης δ᾽ αὐτῆς, πιλοῦνται 

xci βρίϑοντες κάτω φέρονται. (Vers. 87.) Τὸ δὲ πλήϑειν ταὐτόν ἐστι τῷ πλημμύρειν" £x γὰρ τοῦ 
, Cur er ι - , r , ^ AES 3 ὦ , «7 d 

πληϑὼ ́ θηματος ἢ τὲ παρὰ τῷ ye Qao πλημη γίνεται καὶ ἢ ἐξ αὑτῆς πλημμύρα. ύρα δὲ καὶ ὅπως 
; , , κ H f. 2 ' , 
ἀο οὗ συνήϑως ἐσχημάτισε τὴν παραβολὴν, olov, ᾿ηῦτε χείμαῤῥος, 3 ὡς δ᾽ ὅτε, ἀλλὰ δίχα τοιούτου 

, y, » - Ἢ , * - * , r, * 
ἐπιῤῥήματος ἤρξατο, εἰπών" ἔϑυνε ποταμῷ ἐοικώς. xci σημείωσαι καὶ νῦν τὸ ἐοικώς. ἐκ τούτου γὰρ 

D ur e «t L ν᾿ ' Y * 5. [23 ' τὸν 3 - . εἰκόνα οἱ ὕστερον λέγουσι τὴν παραβολήν. (Vers. 88.) Τὸ δὲ, wx« ῥέων, τὸ αἴτιον ἐστι τοῦ τὰς 30 
γεφύρας καὶ τὰ ἕρκη σκεδάζεσϑαι. τὰ γὰρ οὕτως ὠκὺ ῥέοντα ὕδατα χατασύρειν ἔχουσι τὰ παραπί- 

- ".- T M H - τ , M ΄ 
πτοντα. Τοῦ δὲ χεδάζω, ἐξ οὗ τὸ ἐχέδασε, πρωτότυπον τὸ χεδῶ, οὗ παράγωγον καὶ τὸ κεδάω. γίνε- 
ται δέ, φασιν, ἀπὸ τοῦ χέω" ἴσως δὲ καὶ παρὰ TO κεάσαι, ὡς τὸ, διά τε ξύλα πολλὰ χεάσαι. λέγεται 

Ν a ι - *- ὅς, , - - τ. [s , - - * * 

3200€ xai σὺν τῷ G. σκεδαάζω xai δίχα τοῦ G κεδάζω, xe ὁμοιότητα τοῦ μι χρὸς σμιχρὸς, σῦς vg, καὶ 
- » ει , bw , * . c «r c , ,€ M MJ ^ 

τῶν ἄλλων, € προδεδήλωται. (Vers. 89.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι, ὡς πὲρ ὃ χείμαῤῥος τὰς πυκνὰς xot 
συνεχεῖς γεφύρας τὰς χειροχμήτους, οὕτω xai ὃ Διομήδης τὰς λεγομένας τοῦ πολέμου γεφύρας ἐσκχέ- 

a , , € - ΄ - [/ * κι Li ' , 

δασε χαὶ συνέχεε. τίνες δέ εἰσιν αἱ τοῦ πολέμου ) γέφυραι, προείρηται ἀλλαχοῦ. Ὅρα δὲ xoi ὅτι τὸ, ἐσχέ- 
δασε γεφύρας, ἐφερμηνεύων σαφέστερον ἐπάγει" ὃν οὔτε γέφυραι ἐεργμέναι, ἤγουν κατησφαλισμέναι, 
ἰσχανόωσιν, ἤτοι ἐπέχουσι, χωλύουσιν᾽ οὗ πάλιν ἐφερμηνευτικὸν τὸ, οὔτ᾽ ἂρ ἔρχεα ἔσχει ἀλωάων. 
ταὐτὸν γὰρ τὸ ἴσχειν καὶ ioyovgav, ὃ περ παράγεται, οὕτω" ἔχω, ἀφ᾽ οὗ ἔσχω" ἐξ οὗ ἰσχαίνω xci &o 

ὃ μέλλων ἰσχανῶ. τοῦτο δὲ μεταχϑὲν εἰς ἐνεστῶτα συζυγίας δευτ τέρας ποιεῖ τὸ Füge ( Vers. 903 
o" Epxi; δὲ ἀλωῶν τῶν ἀμπελοφύτων χωρίων τοὺς φραγμοὺς λέγει. εἶεν δ᾽ ἂν ἕρκη τὰ εἴρ ἄγοντα xat ἐέρ- 

gara, ὅϑεν καὶ ἐεργμέναι γέφυραι, ἃς -διὰ τὸ χατησφαλίσϑαι xai πυχινὰς ἔστιν εἰπεῖν, ὃ κεῖται 

οἰκείως καὶ προσφυῶς; ἐν τῇ ἀποδόσει τῆς παραὶ βολὴ ἧς; jj τις ἐστὶ τὸ, πυκιναὶ χλογέοντο φάλαγγες" ἧς 
διασαφητικὸν τὸ, οὐδ᾽ ἄρα μιν μίμνον. ταῦτὸν γὰρ τὸ κλονεῖσϑαι καὶ τὸ un μένειν. τούτοις δὲ ὅμοιον 
xai τὸ σκεδάζεσϑα: τὸ ἐν τῇ παραβολῇ. (Vers. 92.) Καλὰ δὲ ἔργα αἰζηῶν λέγεε καὶ ἄλλα μέν τινα, 
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οἷον οἰχοδομὰς, xal αὐτὰ δὲ τὰ ἕρκη τῶν ἀλωῶν xci τὰς γεφύρας, οἷς διὰ TO πυχνὸν εἰχάζονται αἱ 
τῶν Τρώων φάλαγγες. διό qnot, πυχιναὶ κλονέοντο φάλαγγες. «“ϊηοὺς δὲ καὶ ἐνταῦϑα ἢ τοὺς νέους 
λέγει, ὡς τοῦ ἐργάζεσϑαι γέοις μάλιστα πρέποντος. ἢ ἁπλῶς τοὺς ἄνδρας, ὡς καὶ ᾿Ησίοδός που φησὶ, 
τεσσαρακονταξτὴς αἰζηός. CAPS δὲ καὶ ὅτι τῆς ἐπὶ τῷ Διομήδει: παραβολῆς, ἀρξαμένης μὲν ἀνω- 

τέρω ἀπὸ τοῦ, ϑῦνε δ᾽ ἂν πεδίον, ληξάσης δὲ εἰς τὸ, Sidfissta Ἀφάλαγγες, ἄμφω ταῦτα συνελὼν 20 

ὃ ποιητὴς κατωτέρω φησὶ τὸν Διομήδην ϑύνοντ᾽ ἂν πεδίον πρὸ ἔἕϑεν κλονέοντα φάλαγγας. xci ὅρα τὸ, 

πρὸ ἔϑεν χλονέοντα; ἤγουν ἔμπροσθεν αὐτοῦ. οὐ γὰρ τὸ ἁπλῶς κλονεῖν ἀνδρίας ἐστὶν, ἀλλὰ τὸ ἐπιδιώ-- 

x&v τινὰ τοὺς ἔμπροσϑεν ὑπ᾽ αὐτῷ κλονουμένους. ( Vers. 935.) To δὲ, ὑπὸ Τυδείδη κλονέοντο, συνή- 

97e Ὁμήρῳ σύνταξις "᾿Αττικὴ, ἀντιπτωτικῶς ἡ αὐτὴ οὖσα τῷ ὑπὸ Τυδείδου. * ( Vers. 93. ) Ὁ roi Z1 

«Τυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς Πάνδαρος ἔβαλε τὸν Διομήδην, τυχὼν χατὰ δεξιὸν ὦμον ϑώρηκος γύαλον, διὰ 
δ᾽ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστὸς, ἀντιχρὺ δὲ διέσχε" παλάσσετο δ᾽ "αἵματι ϑωρηξ. Καὶ σημείωσαι τὰς τοῦ 

πολέμου τύχας. οὐ γάρ ἐστι δρῶντά τι μὴ καὶ ἀντιπαϑεῖν, ὡς xci Διομήδης ἀριστεύων βέβληται, εἶ 
καὶ μὴ μέγα τι ἐντεῦϑεν βέβλαπται. Ὅρα δὲ χαὶ ὅτι εὔστοχος μὲν τοξότης ὃ Πάνδαρος, δυστυχὴς δέ. 

ὡς γὰρ τοῦ Μενελάου ἔτυχε μὲν, ovx ἔβλαψε δὲ, οὕτω καὶ τοῦ Διομήδους. πιϑανὰ δὲ βουλόμενος 
ὃ ποιητὴς λαλεῖν, δὁρίξει xci τὸν τόπον, ἔνϑα ὃ Διομήδης ἐβλήϑη. χατὰ γὰρ τὸν ὦμον τὸν δεξιόν, 

φησι. (Vers. 99. ) Θώρακος δὲ γύαλον, ἤγουν χοίλωμα, λέγει τὸ ̓ περὶ τοὺς ὥμους xai τὰ στήϑη; πρὸς 
ἀντιδιαστολὴν τῆς τῶν χειρίδων στενότητος. οὐ ϑώρακε δὲ μόνον φκχείωται τὸ γύαλον, ἀλλὰ καί ἥτισιν Áo 

ἄλλοις, ὡς δῆλον καὶ ἐκ τοῦ, ὦ χοίλης πέτρας γύαλον. ᾿Απίων δὲ καὶ “Ηρόδωρός φάσι γύαλον μὲν 

ϑώρηκος προπαροξύνεσϑαι., γυαλὸν δὲ λίϑον ὀξυτόνως λέγεσϑαε, οἷον, γυαλὸν λίϑον ἀγκάσασϑαι. 

Τὸ δὲ διέπτατο τὸ τάχος δηλοῖ τοῦ πτερόεντος Οϊστοῦ τὸ μετὰ τὴν ἐκ τόξου ὁρμήν. ἐχεῖϑεν γὰρ πτά- 

μένορ, εἶτα βαλὼν, οὐχ ἔτι διέπτατο, ἀλλ ἐνεσχέϑη. διὸ Σϑένελος διαμπερὲς ἐξείρυσεν αὐτόν. καὶ ἔστι 
χαὶ οὗτος ὁ τρόπος ὑστερολογία, ὡς χαὺ μὲτ ̓ ὀλίγα ῤῥηϑήσεται. τῆς δὲ ἀναλογίας τοῦ διέπτατο καὶ τὸ, 

πολιὸν αἰϑέρ᾽ ἀμπτάμενος, καὶ τὸ διαπτάσϑαι σχάφος, ἔστι δὲ καὶ δεύτερος ἐν τούτοις μέσος ἀόριστος, 

οἷον" περιχαρὴς δ᾽ ἀνεπτόμην, ἐξ οὗ καὶ τὸ πτέσϑαι, ὡς τὸ, μηδέπω πτέσϑαι σϑένοντες. xarà δὲδ 2 7 
τὸ διέπτατό ἐστι xoi τὸ, τίς γάρ ποτ᾿ ἀρχὴ τοῦ χακοῦ προσέπτατο; ( Vers. 100.) Τὸ δὲ, ἀντικρὺ 
διέσχεν, ἀντὶ τοῦ διέσχισε xai διῆλθεν" ποῖον καὶ TO, dead τὴν νεφέλην. 0 δὲ χωμιχὸς χωρὶς τῆς 
διὰ προϑέσεως τὸ ἔσχον. ἀντὶ τοῦ ἔσχισα χαὶ διέῤῥηξα λέχει. Σημείωσαι δὲ ὅτι ἐνταῦϑα μὲν ὃ ποιητὴς 

ἐξέτεινε τὸ δίχρονον τοῦ ἀντικρὺ ἐπιῤῥήματος, ὡς χαὶ ἐν τῷ, ἀντιχρὺ δ᾽ ἀπόφημι, καὶ πρὸ ὀλίγου 
ἐν τῷ, ἀντικρὺ δ᾽ av ὀδόντας" uev ̓ ὀλίγα δὲ συστέλλει τὸ αὐτὸ δίχρονον. οὕτω καὶ τοῦ φίλος εἰωϑὼς 
συστέλλειν τὸ δίχρονον € ὅμως πρὸ τούτου ἐν τῷ, φίλε κασίγνητε , ἀντὶ μαχροῦ ἔλαβε. χαὶ ἐνταῦϑα 
δὲ μετ᾽ ὀλίγα ἕν τῷ, viv αὐτέ μὲ φίλαι ᾿Αϑήνη, ὁμοίως ἐκτείνει τὸ φι. γίνεται δὲ κατὰ τοὺς 

παλαιοὺς τὸ ἀντικρὺ παρὰ τὴν Καἀντὶ πρόϑεσιν χαὶ τὸ κάρα, ἵγα ἢ κυρίως ἀντιχαρὺ χαὶ ἐν OUvy- lO 

κοπῇ ἀντικρὺ τὸ κατέναντι, οὗ πρὸς ὁμοιότητα ἐῤῥέϑη τὸ ἀντιπρόσωπον. οὔσης δέ, φασιν, ἀναλο- 

γίας , ὡς οὕτως οὕτω, μέχρις μέχρι 2 αὖϑις αὖϑι, οὕτω καὶ ἄντικρυς ἀντιχρὺ, ὅμως ὠξυτονήϑη 

τοῦτο ἀναλόγως κατὰ τὸ μεσηγὺ καὶ μεταξὺ, καὶ ἅμα διότι μὴ κατὰ τὸ οὕτως οὕτω, μέχρις μέχρι, 

ἐφύλαξε καὶ τὸ ἀντιχρὺ τὴν αὐτὴν σημασίαν τῷ ἄντικρυς. Παλάσσεσϑαι δὲ λέγει τὸ μολύνεσϑαι 

ἢ πλεονασμῷ τῆς «A συλλαβῆς τὸ ἐπιπάσσεσϑαι, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἡ παιπάλη, ὡς καὶ ὃ χωμικχός" χαταπατ- 
τέμενος, παιπάλη γενήσομαι. καὶ νῦν μὲν παλάσσεται ὁ τοῦ “Διομήδους ϑώραξ τῷ αἵματι" ὅτε δὲ τὸ 

βέλος ἐξελχύσει τοῦ ὥμου, ἀκοντισϑήσεται τὸ αἷμα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι Aiuog Διονύσιος μέμνηται τοῦ Θου- 
χυδίδου εἰπόντος τὸ ἐμπαλασφόμεναι ἀντὶ τοῦ ἐμπλεκόμενοι, περιπειρόμενοι δόρατι, φυρόμενοι. 

᾿Ιστέον δὲ καὶ ὕτι ἐν τοῖς εἰρημένοις "κείμενον τὸ, ἐπὶ Τυδείδη ἐτιταίνετο, τουτέστιν ἔτεινεν, ὁ Πάν- χο 

δαρος, καμπύλα τόξα τὰ καὶ ἀγκύλα ἐν ἄλλοις τρόπον παραλαλεῖ ἐτυμολογικόν" ἀπὸ γὰρ τοῦ τείνειν 
καὶ τὰ τόξα xai τὸ τιταίνε ἐν γίνεται, ὡς ἐν ἄλλοις δηλοῦται. * (Vers. 101.) Πάνυ ἀλαζὼν 0 Πάνδαρος, 28 

ὃς ἀχρεῖον βαλὼν εἶτα μακρὸν ἐφώνησεν, εὐχόμενος, ἤτοι καυχώμενος, ὡς εἴ πὲρ καιρίαν ἔβαλεν, 
ὄρνυσϑε γάρ, φησι, Τρῶες μέγάϑυμοιυ, κέντορες ἵππων" βέβληται γὰρ ἄριστος Lyc, καὶ τὰ ἑξῆς. 

καὶ τοιαῦτα μὲν αὐτός. ὃ Διομήδης δὲ, εἰ καὶ τοῦ βέλους ἐξελκυσϑέντος ὑπὸ Σ'ϑενέλου alua ἐξ ἀρτὴη- 
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ριώδους τινὸς ἀναϑέον τόπου ἀνηχόντιζε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος, ὅμως οὐ ϑροεῖται, ἀλλὰ εὐξάμενος 
ὁρμᾷ XOT ἐχείνου. ἢ γὰρ Ava, φησὶ, γυῖα ἔϑηχεν αὐτῷ ἐλαφρὰ, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν, xci 

μένος ἐνῆκε πατρώιον ἄτρομον, καὶ ἀπ ̓ ὀφϑαλμῶν εἶλεν ἀχλὺν, ὡς ἄν πρὸς τὸ παρὸν εὖ ἔχοι γενώ- 
σκειν ἡμὲν ϑεὸν ἠδὲ xal ἄνδρα, ἤγουν αὐτοπρόσωπόν τε ϑεὸν καὶ τὸν εἰς ἀνδρὸς μεταπεσόντα popquyv. 

xai πρῶτα μὲν χατὰ τῆς ᾿Αφροδίτης ἠρέϑισε, μικρὸν δὲ ὅσον καὶ κατὰ τοῦ ἤρεος. εἴη δὲ ἂν ἐκεῖνο 
μὲν: ἡ τῶν Τρώων οἷον ϑηλύτης χαὶ ὃ κατὰ πόλεμον, ὡς ἄν τις εἴπῃ; γυναικισμὸς , XGi 1j βλαχεία, a 

ὡς εἰκὸς μέρη τινὰ ἀρωμὰδ εἶχον. ὁ δὲ Apre νοηϑείη κἂν ϑυμὸς ἀλόγιστος χαὶ φρονήσει μὴ διοιχούμε- 

&ovog* ὧν ὃ Διομήδης "περιεγένετο, ᾿4ϑηνᾷ τῇ καὶ νίχῃ x«i φρονήσει συγχροτοί μενος. ( Vers. 103. ) 

Σημείωσαι δὲ ὅτι ἄριστον ᾿Αχαιῶν τὸν Διομήδην λέγει ὁ Πάνδαρος οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ καὶ τὸ ἑαυτοῦ 
σεμνολογῶν ἀρίστευμα. ( Vers. 102.) Τὸ δὲ, “έντορες ἵππων, ταῦτόν ἐστι τῷ ἐλατῆρες jj ἱππόδαμοι, 10 
ᾧ 7teQ ὅμοιόν τι σύνϑετον τὸ ἱπποχένταυρος, ὃ χεντῶν δηλαδὴ ταύρους πυνηγετικῶς" ὅϑεν ἧ κωμικὴ 
βλασφημίαι κενταύρους ἔπαιζε τοὺς αἰσχρῷ ἔρωτι χεντοῦντας ταῦρον, ὅ πέρ ἐστιν. ὄῤῥον. ἀφ᾽ οὗ τὸ 

ὀῤῥωδεῖν, ἔτι δὲ χαὶ λασταύρους τοὺς πάσχοντας, ὡς οἷον λασιοταύρους ἤγουν δασεῖς τὸν τοιοῦτον 

ϑϑταῦρον. ἡ δ᾽ αὐτὴ καὶ παρὰ τὸν χύνα παίζει τὴν κύνειραν, περὶ ἧς ἀλλα" χοῦ δηλοῦται. Τὸ δὲ πα- 

τρῷον μένος διασαφῶν, ἵνα μὴ ἁπλῶς προγονικὸν νοοῖτο, ἐπάγει" οἷον ἔχεσχε σαχέσπαλος ἱππότα 

Τυδεὺς, ὡς δηλονότι ἐξαίρετον ὃ ὃν ἐχεῖνο, καϑὰ καὶ ὃ βασιλεὺς ἐδήλωσεν. ὅτε τὸν Διομήδην ὠνείδισεν, 

ὡς ὀλίγον ἐοιχότα τῷ Τυδέϊ. Πλεονασμὸς ἀναγκαῖος τοῦ G καὶ ἐν τῷ σαχέσπαλος, ὡς xci ἐν τῷ 

σακεσφόρος; 0 πρὸς ὁμοιότητα τούτου εἴρηται. ΕΥΘΞ 104.) Ἔν τῷ, οὐδέ ἑ φημὶ δηϑὰ σχήσεσϑαι 
χρατερὸν βέλος, σχήσεσϑαι λέγει τὸ ὑπομεῖναι. εἰ δὲ γράφεται, οὐδέ ἑ φημὶ on ἀνσχήσεσϑαι, λέγοι 
ἂν πάντως ἀνσχήσεσϑαι τὸ ἀνασχέσϑαι, ὡς καὶ πρὸ τούτου ἐν τῷ χαλκὸν ἀνασχέσϑαι. τί δὲ δηλοῖ 20 

1739] λέξις, xol μετ᾽ ὀλίγα ῥηθήσεται. *( Vers. 106. ) Κενὸν αὔχημα ἐπὶ ἀπράχτῳ βολῇ φράζει τὸ, ὡς 400 
gár ἐπευχόμενος" τὸν δ᾽ οὐ βέλος ὠχὺ δάμασσεν. ὡς πὲρ πατρωνυμικὸν ἀλλαχοῦ τὸ Τελαμώνιος Ata, 

200Ur0 xai ὧδε τὸ Καπανήϊος υἱὸς, ὃ Σ,ϑένελος δηλαδὴ ὃ καὶ Καπαν"μάδης. περὶ δὲ τούτου "βέλτιον 

ἐν τοῖς φϑάσασιν εἴρηται. (Vers. 1310.) Πιχρὸν ὀϊστὸν λέγει τὸν πιχροποιόν. ἔστι δ᾽ αὐτὸ καὶ ὀδύνης 
ἐπίϑετον. Ev τούτοις δὲ καὶ τὸ ἀναποδίσαι ἀναχωρῆσαι φασὶν, 0 πὲν ἔστιν ἀνάπαλιν τοῦ χωρεῖν καὶ 
προχωρεῖν. Τὺ δὲ χκαταπηδῆσαι τοῦ ἅρματος καϑ' ἵππων ἀλέσϑαν χαμᾶζε φησὶν. (Vers. 115.) Εν 
τῷ, αἷμα δ᾽ ἀνηχόντιζε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος, στρεπτὸν χιτῶνα οἱ μὲν ἐπὶ ἱματίου νοοῦσι, λέγοντες 
στρεπτὸν τὸν κλωστὸν, οἱ δὲ ἐπὶ ϑώρακος κρικωτοῦ ἤτοι ἀλυσιδωτοῦ. ἡ δὲ λέξις κεῖται καὶ ἐν τῇ 
g ῥαψῳδίᾳ. ὅτι δὲ καὶ σώματος κύσμος τὸ στρεπτὸν, δηλοῦσι opc οἱ παλαιοί. ἐνταῦϑα δὲ € ὅρα χαὶ 

τὸ ἀνηκόντιζεν ὑπερβολικῶς λεχϑὲν διὰ τὸ ἄϑρουν τῆς ῥεύσεως τοῦ αἵματος καὶ τῆς ἄνω αὑτοῦ φορᾶς. 20 

46 πάντως γὰρ ἕτερον τοῦ κατακοντίξειν τὸ ἀναχοντίζειν. * ( Vers. 115. ) “ηλοῖ xai ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς 

τὸ ὠφέλιμον τῆς δικαίας εὐχῆς, ἐν οἷς τὸ μὲν τοῦ ΠΙανδάρου βέλος ἀχρεῖον ἱστορεῖ, οὐ γὰρ ηὔξατο, 

τὸν δὲ Διομήδην ἀριστέα. χατὰ τοῦ Πανδάρου ποιξῖ εὐξάμενον τῇ ̓ 4ϑηνᾷ. Ἔνϑα καὶ τοῦ πατρὸς ἄνα- 

μεμνήσχεται ὃ Διομήδης ὡς θοηϑουμένου ἐν πολέμοις ὑπὸ ᾿4“ϑηνᾶς, ὃ περ xai ἐρεϑεστικὸν εἰς μάχην Ὁ τῷ 

40 Διομήδει γίνεται" πὰ "ροξύνουσι γὰρ εἰς ἀνδραγαϑίαν αἱ μνῆμαι τῶν προγόνων. διὸ καὶ κατωτέρω 
7 μυϑιχὴ ᾿ϑηνᾷ εἰς ἀνάμνησιν αὑτὸν ἄγει τοῦ πατρὸς, δηλοῦντος τοῦ ποιητοῦ ὅτι ὃ pony pipvn- 
Tos τῶν ἀγαϑῶν προγόνων χαὶ ἐξομοιοῦται αὐτοῖς, ( Vers. 116.) Τὸ, εἴ ποτέ μοι χαὶ πατρὶ φίλα 

φρονέουσα παρέστης, ἢ φρονέων παρέστης, παῖς ἂν εἴπῃ πρὸς πατριχὸν εὐεργέτην. ἐνταῦϑα. δ᾽ ὃ nouj- 
τὴς ἐπάγει τὸ, νῦν αὐτέ μὲ φίλαι, ELLE περὶ οὗ πρὸ βραχέων ἐῤῥέϑη ἐν τῷ ἐφίλατο. καὶ μὴν ivo 
τινὲς κοινότερον φίλε᾽ γράφουσιν ἀντὶ τοῦ φίλει, τὴν τελευταίαν συναλείψαντες. ( Vers. 118.) To, 4o 

529906 ἄνδρα ἑλεῖν καὶ εἰς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλϑεῖν, σγῆμα ἐστὲ πρῶ ̓ ϑύστερον ἤτοι ὑστερολογία. ἔδει γὰρ 
οὕτω χεῖσθαι" δὸς τὸν ΠΠάνδαρον εἰς ὁρμήν τε ἐλϑεῖν μοι ἔγχεος καὶ δὸς μοι καὶ φονεῦσαι αὐτόν. Ὅμη- 

ρος δὲ μιμούμενος ἄνϑρωπον τεθορυβημένον ἀλληνάλλως ἔϑετο. τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ: ἔβαλεν ἐπαΐσ- 

σοντα, διὰ δ᾽ ἔπτατο πιχρὸς ὀϊστὸς, πρὸ ὀλίγων ῥηθέν. καὶ ἐκεῖ γὰρ φύσει πρῶτον τὸ ἔπτατο, eire TÓ 
ἔβαλε" διὰ δὲ τὸ σύγχρονον τῆς πράξεως ἀδιαφόρως τέϑεινται" ἅμα γὰρ πταμένου τοῦ ὀϊσεοῦ, ὁ ἥρως 

βέβληται. εἰ δέ τις ἐνταῦϑα εἴπῃ ὡς ἔβαλεν ὃ ὀϊστὸς, διελὼν δὲ τὸ σῶμα ἐξεπετάσθη,; εἴη ἂν οὕτω 
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κατὰ φύσιν πρῶτον τὸ ἔβαλεν, εἶτα τὸ ἔπτατο. (Ὅρα. δὲ χαὶ τὰ σύντομα, πάρισα » τὸ ἑλεῖν καὶ τὸ ἐλϑεῖν, 
ἃ καὶ παρηχήσεν τινὶ ἔοικε. ᾿σημείωσαι δὲ xci ὅπως ὃ Διομήδης θαῤῥεῖ, ὡς, εἰ τοῦ τόξου ὃ “Πάνδαρος 

ἀπόσχηται, ὁᾳδίως ἂν αὐτοῦ ἐκ τοῦ σχεδὸν περιγενήφενερε. ἀχρεῖος γὰρ ἅπας τοξότης ἐν τῇ συστάδην 10 
μάχῃ. διὸ οὐδὲ τὸν Σκαμάνδριον πρὸ τούτου ὥνησαν. αἱ ἐκηβολίαι, ὡς τοῦ Μενελάου ἐπιπεσόντος 

αὑτῷ. GM ers. 120. ) Πάνδαρος μὲν εἶπε τὸν Διομήδην οὐκ ἐπὶ πολὺ ἀνασχήσεσιϑαι κρατερὸν βέλος, 
Διομήδης δὲ ἐφερμηνεύων τὴν τοῦ λόγον. ἔννοιαν φησίν" οὐδέ με φησὶ δηρὸν ἔτ᾽ ὄψεσθαι λαμπρὸν φάος 

ἡἠελέοιο. καὶ σημείωσαι ὅτι ἀνασχήσεσϑαι εἶπε τὸ ὑπομεῖναι xal μὴ πληγέντα ϑανεῖν καὶ ὑπὸ σχότῳ 
γενέσϑαι, ἀλλὰ ἄνω σχεῖν ἤτοι ζῆν καὶ ὑπὸ ἡλίῳ καὶ φωτὶ εἰναν" ὕϑεν καὶ ἐπὶ ἡλίου ἀνατολῆς τὸ ἀνί- 
gyev τίϑεται. Τὸ δὲ ἀνασχέσϑαι xai αὐτὸ καϑ' αὑτὸ πολλάκις λέγεται, ὡς xci ἐν τῷ, ἀνάσχεο κηδο- 

10 μόνῃ πέρ. φράξεται δὲ καὶ ἐν ἁπλότητι. δίχα προϑέσεως ἔν τὲ ἄλλοις καὶ ἐν τῷ, εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς μητρὸς. 
ϑανόντ᾽ ἄϑαπτον icyouxv' ἢ καὶ ἄλλως, ἠσχόμῃν διὰ TOU ἢ χατὰ τὸ, ἔμελλον ἤμελλον, διεκόνουν 

401 διηκόνουν. * ( Vers. 122.) Εν τῷ, γυῖα δ᾽ ἔϑηκεν ἐλαφρὰ, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑε, τὸ πόδας καὶ 26 
χεῖρας, τὰ λυσιτελῆ πρὸς δρόμου τάχος. διὰ σαφήνειαν. ἰδίᾳ ἐξεφώνησεν, ἑρμηνεύων, τίνα εἶπε 
κατεξαίρετον γυῖα ἐνταῦϑα. προσληπξέον δὲ εἰς τὸ πόδας τὸ ἔνερϑε χατὰ ἀκολουϑίέαν, ὡς ἐπὶ χειρῶν 

εἴρηται τὸ ὕπερϑεν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐνεκαῦϑα μάλιστα τὸ ἐλαφρὰ καίριόν ἐστιν "ὡς ἀπὸ τῆς τῶν ἐλάφων 30 
τροπῆς. ἤ περ imi ξύλων καὶ τῶν τοιούτων. ἔστι γὰρ οὐκ. ἀπροσφυῶς λέγεσϑαι πόδας ἐλαφηροὺς οἷον 
τινὰς δι᾿ ὠκύτητα. (V ers. 125. ) Πρὸς ἀνδρεῖον καὶ ἐξ ἀνδρείου πατρὸς φύντα καλὸν εἰπεῖν, ὡς προε- 

γράφη, τὸ, ἐν γάρ τοι στήϑεσσι μένος πατρώιον ἄτρομον, οἷον ἔχεσκε σακέσπαλος ἱππότα ὁ δεῖνα. 
Ἶ Ὑδ5..1.2..}» ̓ Ανϑρώπῳ, ὃν ἡ σοφία. εἰς ϑεολογίαν καὶ εἰς φυσιολογίαν ὡδήγησε, πρέπει εἰς ἔπαινον áo 

20 τὸ, ἀχλὺν δ᾽ αὖ τοι ἀπ᾽ ὀφϑαλμῶν εἷλον, ὄφρ᾽ εὖ γινώσκῃς ἠμὲν ϑεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα, ὃ πρὸς Διο- 
μήδην φησὶν ἡ ̓ 4ϑηνᾶ. ἔνϑα σημείωσαι ὅτι τὲ ἐν τῷ, Ἰδὲ χαὶ ἄνδρα, ἐκ ; παραλλήλου χεῖνται δύο 
σύνδεσμοι, ὃ ἠδὲ χαὶ ὃ καὶ, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐν πολλοῖς, χαὶ ὅτι ἐν τῷ, ἀχλὺν αὖ τοι c ̓ ὀφϑαλμῶν ἕλον, 

ἀπορίαν λύει ὃ ποιητὴς τὴν λέγουσαν, στῶς εἶχεν. ὃ Διομήδης διακρίνειν ὃ ὅτι αὕτη μέν ἐστιν “Ἀφροδίτη, 

οὗτος δὲ " Aoug. ἢ γὰρ ἀσώματοί εἰσι, καὶ πὼς αὐτοὺς ἑώρα; ἢ ἐν σώματι, καὶ πῶς αὐτοὺς ϑεοὺς εἶναι 

διέκρινε; λύει οὖν μυϑιχῶς τὸ μυϑικὸν, "Ore “φωσφόρος οὖσα ἡ ̓ 4ϑηνᾷ ἀφεῖλε τῶν ὀφϑαλμῶν. αὐτοῦ 80 

τὴν ἀχλὺν καὶ δέδωκε διαχρίνειν ϑεόν τε xol ἄνδρα. ἡ δὲ ἀλληγορία πάνυ σαφής. ὁ γὰρ συνετὸς 

στρατηγὸς Ócov διακρίνει τοὺς. χατὰ τὸν μανιώδῃ Aonv ϑρασέως μαχομένους καὶ ἀλογίστως ἢ ἄλλως 
χαύνως χαὶ μαλ αχῶς, χαὶ τὸ ὅλον εἰπεῖν. ἀνϑρωπίνως, καὶ τοὺς ἄλλως δὲ μαχομένους ϑειότερον xai 

ὑπὲρ ἄνθρωπον. τάχα δὲ xci σπέρμα ὁρισμοῦ φιλοσοφίας ἐνταῦϑα χεῖται. ϑεωρητικὸς μὲν γάρ τις 
30 ὃ Διομήδης παραλαλεϊται" ὁ δὲ τοιοῦτος OiÓs ϑεὸν καὶ ἄνδρα, ὅτι καὶ 7 φιλοσοφία γνῶσις ϑείων καὶ 

ἀνϑρωπίνων πραγμάτων ἐστίν. (ers. 150.) Θεοπειϑοῦς ἤϑους τὸ, μή τι σὺ ἀϑανάτῳ ϑεῷ ἀντι- 

xQU μάχεσθαι. ἐνταῦϑα δὲ συνέσταλται τοῦ ἀντικρὺ 2 λήγουσα. ὕτι δὲ χαὶ ἐκτείνεται, οὐ πρὸ πολλῶν 

γέγραπται. i Vers. 131.) "Evvoi προαναφωνητικὴ ῥητορικῶς. τοῦ μέλλοντος OU ̓ “΄ῳϑηνᾶς πρὸς di0- 10 

μήδην τὸ, εἴ xs Διὸς ϑυγάτηρ ᾿ἀφροδίτη ἔλϑῃσιν ἐ ἐς 7 πόλεμον, τήν Y οὐτάμεν Of χαλκῷ. μέλλει γὰρ 

πῤοαχϑῆναν τοῦτο ἐν τοῖς ἑξῆς. τὴν δ᾽ αὐτὴν ᾿᾿ϑηνᾶν μετ᾽ οὐ πολὺ κατά τινὰ δευτέραν σοφωτέραν 

φροντίδα ἕτερος ἀνήσει λογισμὸς ἀντικαταστῆναι τὸν. Διομήδην χαὶ τῷ doti, ὃ νῦν. οὐ "λελάληται. 
εἰ Vers, 1353.) BovAsvouévoig μέν τισι παρεῖναι πολλαχοῦ τὴν ᾿Αϑηνᾶν φησὶν. ἤτοι. τὴν φρόνησιν 18 

ὃ ποιητὴς ? ἔργου δὲ ἀρξαμένων ἀποχωρεῖν λέγει αὐτήν. καὶ τοῦτο ἐνέφρηνε μὲν χαὶ πρὸ. μιχροῦ ἐν 

τούτῳ τῷ γράμματι, ἐνταῦϑα δὲ ἔτι σαφέστατα διαδείχνυσιν ἐν τῷ, ἡ μὲν ὡς εἰποῦσα ἀπέβη yÀav- 

4o xg: ̓ Αϑήνη, Διομήδης δ᾽ ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχϑη. δηλοῖ δὲ ὁ λόγος, ὡς xa ἀλλαχοὺ φαί- 

ξ ὅτι ὃ ἔργοις ἐγχειρήσας τοῖς ἀπὸ προηγησαμένης σχέψεως οὐχέτι πρὸ ἔργου τίϑεται τὴν βουλὴν, 

402 ὅ πέρ ἐστι τὴν ̓ 4ϑηνᾶν. *(Vers. 136.) do ἀμέμνονοςρ μὲν ὀτρύναντος ὁ “ιρμήδης μεγάλα sigyagoso, $a 
᾿ἀϑηνᾶς. δὲ ")αρσεῖν. ἐγκελευσαμένης» χαὶ ̓ ἀγαμνησάσης τοῦ πατρὸς πολλαπλοῦς: χίνεται,. ἀντεπιξάγων 

ἑαυτὸν, ὡς, εἰκὸς , τῇ πατρικῇ ἀρετῇ χατὰ τινα inv φιλόνεικον. φησὶ ) yp δὴ τότε μὲν τρὶς τύσσον 

ἕλεν μένος ὥστε λέοντα καὶ ἑξῆς, ὡς εὐθὺς εἰρήσεται. καὶ ὕρα τὸ, εἷλεν μένος, ἤτοι κατέσχεν, ὑϑὲν 

λαβόντες οἱ μεϑ' Ὅμηρον κατέχεσϑαί τινα φασὶ ϑυμῷ καὶ oti κάτοχον εἶναι «καὶ ὅσα τοιαῦτα. 
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ὅρα δὲ καὶ τὸ, δὴ τότε. πολλαχοῦ γὰρ κατὰ γλῶσσαν ὁ ποιητὴς τὸ δὴ τίϑησιν ἐν καταρχῇ ἐννοιῶν, 
ὃ τοῖς πεζολογοῦσιν ἀσύνηϑές ἐστιν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ τρὶς τόσσον οὐκ αὐτόχγρημα δηλοῖ τὸ τρι- 

4ο πλοῦν. αλλ, ὡς εἴρηται, τὸ πολλαπλοῦν᾽ ἐπεὶ xci τὸ τρία χαὶ ἀρχή κέστιν ἀριϑμοῦ πληϑυντικοῦ 

καὶ πλῆϑος δὲ πολλάκις δηλοῖ, ὡς καὶ ἐν τῷ τρισμαχάριος καὶ τρισάϑλιος. ( Vers. 157.) Tov 
Διομήδην μετὰ τὴν τοῦ Πανδαροῦ πληγὴν ἐπιπλέον ϑρασυνϑέντα λέοντι παραβάλλει, ὃν ποιμὴν 

βάλλει μὲν, οὐ βλάψει δὲ, xal διὰ τοῦτο εἰς πλείονα ἐρεϑίσει ϑυμόν." φησὶ γοῦν ὅτι τρὶς τόσσον 
αὐτὸν ἕλεν μένος ὥστε λέοντα, ὃν ῥὰ re ποιμὴν ἀγρῷ ἐπ᾿ εἰροπόκοις ὀΐεσσι χραύσει μέν T^ αὐλῆς 

περάλμενον, οὐδὲ δαμάσσει. τοῦ μέν τε σϑένος ὥρσεν, ἔπειτα δέ τ᾽ οὐ προσαμύνει, ἀλλὰ xara 

Fes δύεται, τὰ δ᾽ ἐρῆμα φοβεῖται. αἱ μέν τ᾽ ἀγχηστῆναι ἐπ ̓ ἀλλήλῃσι κέγυνται" αὐτὰρ ὃ ἐμμε- 

531 μαὼς βαϑέης ἐξάλλεται αὐλῆς. ὡς μεμαὼς Τρώεσσι "μίγη χρατερὸς Διομήδης. καὶ σημείωσαι ὅτι ποι- 
μένι μὲν εἰκάζει τὸν Πάνδαρον διὰ τὸ ἀρχικὸν, λαῶν γὰρ ποιμὴν χαὶ αὐτὸς, ὀΐεσσι δὲ εἰροπόχοις τοὺς 
Τρῶας διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ Διομήδους οἷα ὑπὸ λέοντος εὐκαταπόνητον. ἐν μέν τοι τῷ τέλει τῆς Ó ῥαψῳδίας 

καὶ διὰ τὸ ϑορυβητικὸν ὀΐεσσιν αὐτοὺς εἴχασεν. Εἰροπόκους δὲ τὰς Οἷς λέγει χατ ᾿ ἐξαίρετον πρὸς τὰ 

ἄλλα ζῷα. οὐδὲ γὰρ ἄλλο ζῷον οὕτω πέκεται εἰς εἶρος ἤγουν ἔριον, O καὶ αἶγες περί τινας χώρας ἔχου- 
σιν, ἐν ἑτέραις τρίχας φέρουσαι, οὐ μὴν ἐριοφοροῦσαι. Ὅτι δὲ διαφέρετον ϑρὶξ καὶ ἔριον, οὐκ ἔστιν 
ἀμφιβαλεῖν παρά γε τοῖς προϑεμένοις ὀρϑολεκχτεῖν. ᾿Ιστέον δὲ ὡς τὸ μὴ ἐριοφορεῖν, παροιμίαν ἐξή- 
Vcyxe τὸ εἰς ὄνου πόκους ἐπὶ τῶν ἀκερδῶν καὶ ἀλυσιτελῶν, ἣν παρῳδήσας ὃ χωμιχὸς ὄνου πόχας παί- 

το ζων πλάττει ὡς οἷά τι χωρίον ἐν “Αιδου. | *(Vers. 158.) Χραῦσαι δὲ λέγεται τὸ ἐπιπολῆς ξέσαι εἰς 
- αὐτὸν τὸν γροῦν τοῦ σώματος" καὶ γίνεται ἐπενϑέσει ἤγουν πλεονασμῷ τοῦ V ἀπὸ τοῦ χράω, ὡς τὸ, 
ἔχραε χήδειν, καὶ, μ μητέρι μοι μνηστῆρες ἐπέχραον. ὡς δὲ χράω χραύω, οὕτω xci λάω, οἷον, ἀσπαί- 
govre λάων; καὶ κατὰ πλευνασμὸν λαύω, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἀπολαύω καὶ λαυχκανία ὃ uns οὕτω δὲ καὶ 

ἄω αὔω τὸ πνέω, καὶ φωνῶ καὶ ψάω ψαύω, καὶ ἐλάω ἐλαύω, ἐξ οὗ τὸ ἐλαύνων C ὋΝ εν», 159. ) To δὲ, 
cO voc ὦρσεν, ἐν τοῖς ἑξῃς σαφέστερον ἐρεῖ, ὅτε εἴπῃ ὃ Πάνδαρος ὅτι βαλὼν τὸν. ὑμομήδην ἤγειρε μᾶλ- 

λον. ταὐτὸν γὰρ τὸ σϑένος ὄρσαι καὶ τὸ ἐγεῖραι. μᾶλλον, ὅϑεν. καὶ ὄρϑρος λέγεται ὃ ὀρϑῶν καὶ ἐγεί- 
ἰ Qv ἡμᾶς. ( Vers. 140.) Σταϑμοὶ δὲ τὰ ἐν τοῖς ἀγροῖς ζῳοστάσια, αἱ ἐπαύλεις καὶ ὅλως χατοικίαι 

᾿ἀγροτικαί. πολλὴ δὲ ἡ χρῆσις παρὰ τῷ ποιητῇ. τίϑησι δέ που τὴν λέξιν καὶ eni iv; fov, ὡς ἀλλαχοῦ 

20 φανήσεται καὶ μέρος δὲ ϑυρῶν ἐν ᾿Οδυσσείᾳῳ οἱ ora uoi, ovg παραλστάδας ὁ τραγικός φησιν, αἱ δὲ 
ἱστορίαι σταϑμοὺς οἴδασι λέγειν χαὶ τὰς ὡρισμένας εἴτ᾽ οὖν τεταγμένας ἐνοδίους ἀναπαύλας τοῖς εἴτε 

ἱππεῦσιν εἴτε πεζοδρόμοις, ἃς καὶ ἀλλαγὰς ἔλεγόν τινὲς. οὕτω γὰρ τοσοίδε σταϑμοὶ ὁδευϑῆναι λέγον- 
ται πρός τινων, καὶ τοσούσδε σταϑμοὺς εἶναι ἀπὸ τοῦδε τινὸς τόπου εἰς ἄλλον φαμέν. Τὸ δὲ, τὰ δ᾽ 

ἐρῆμα φοβεῖται, σχῆμα ἐστὶ καινοπῤεπὲς xal τοῖς φϑάσασιν ἀχατάλληλον. ὥφειλε μὲν γὰρ, εἰπεῖν" αἱ 

δ᾽ ἐρῆμαι φοβοῦνται, τουτέστιν αἱ εἰροπόκοι ὄϊες. ὃ δὲ ἐσχημάτισεν ὡς πρὸς ποίμνια ἢ πρόβατα 
ἢ ϑρέμματα. ταὐτὸν γὰρ εἰπεῖν Uie χαὶ εἰπεῖν ποίμνια ἢ πρόβατα. τὸ δ᾽ ἐναντίον τούτου ἐπέπεσεν ἐν 

τῷ τέλει τῆς β΄. ἐκεῖ μὲν γὰρ ἀπὸ οὐδετέρου πληϑυντικοῦ εἰς ϑηλυχὸν μετέπεσεν, εἰπών" πτηνῶν ἔϑνεα 

ποτῶνται, ἀγαλλόμεναι sos iie À ἤγουν ἀγέλαι πέτονται ἀγαλλόμεναι. ἐνταῦϑα δὲ uere ἀπὸ 

$o ϑηλυχοῦ εἰς οὐδέτερον. ἔφη *yap , εἰροπόχοις δίεσσιν, ἃ ἐρῆμα ἰξδβόννεοι, ἤγουν denis ζῴοις 

n ποιμνίοις y "ἃ ἐρημᾶ τοῦ Boi ἤσοντος φεύγει. εἰτα εὐθὺς πάλιν ἐπανακάμπτει εἰς τὸ ἐξ ἀρχῆς ϑηλυ- 

χὸν, εἰπών" αἱ μὲν ἀγχηστῖναι χέχυνται, ἤγουν αἵ c oic. To δὲ ἐ ἐρῆμα προπερισπῶσιν οἱ παλαιοί" ὥς περ 
γὰρ ἑτοῖμον λέγει" Ὅμηρος προπερισπωμένως κατὰ ἀρχαϊσμὸν, οὕτω καὶ ἐρῆμον τὸ παρ᾽ ἡμῖν ἔρημον. 
xai καινὸν οὐδὲν, εἴ γε καὶ Θουκυδίδης ἀσυνήϑως τροπαῖον λέγει, προπερισπῶν. τὸ μέντοι ὁμοῖος αὐτὸ 

μὲν ovx ἔχει παραδοξίαν. τινά" ἀνάλογον γάρ ἐστι τοῖς διὰ τοῦ οἷος προπερισπωμένοις, δοχοῦν προπε- 
νπσπκδϑῆνον καὶ ἐκ τοῦ δμοίϊος. μᾶλλον δὲ τὸ δμοιος ἔχει. τι καινὸν κατὰ συνήϑειαν, ὥς φασιν, ᾿Άττι-᾿ 

᾿ an. ἰστέον δὲ ὅτι xo τὸ παρὰ τῷ Θουκυδίδῃ τροπαῖον σὺ ξενίζει κατὰ τὸ ἑτοῖμον χαὶ τὸ ἐρῆμον. ἔχει 

γὰρ καὶ ἐκεῖνα ἀναλογίας ὃ ὁμοιότητα ἐκ τοῦ τροπαῖος ἀρσενικοῦ, ὃ ὃ γίνεται ἀπὸ τοῦ τροπήτ' δῆλον γὰρ 

áo ὅτε Τρο"παῖος λέγεξαι Ζεύς. αὐτὰ δέ γε παλαιοτροπίαν τινὰ ἔχουσι. διὸ Ηρωδιανός φησιν ὅτι τὸ παρ᾽ 

Ὁμήρῳ à ἐρῆμον καὶ ἑτοῖμον οἱ νεώτεροι ᾿Ζττιχοὶ ἀναλόγως φασὶν ἔρημον καὶ ἕτοιμεον. ( Vers. 1 51.) To δὲ 

$ 
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ἀγχηστῆναι δηλοῖ uiv τὸ πυκναί" γίνεται δὲ παρὰ τὸ ἄγχι ἑστάναι, ὃ ποιοῦσιν αἱ ὄϊες διὰ φόβον 
403 πυκνούμεναι ὡς ἐπὶ συνασπισμῷ. σημείωσαι δὲ ὅτι νῦν μὲν τὸ ἀγχηστῆνος σύνϑετον εὕρηται, μετ᾽ 

ὀλίγα δὲ τὸ ἄγχι ἑστηχέναν διαλελυμένον εὑρήσεις. ἴσως δὲ καὶ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν αἰπολίων τὸ 
ἀγχηστῆναν εἴρηκεν. ἐκεῖνα γὰρ πλατέα λέγεται διὰ τὸ οὕτω τὰς αἶγας νέμεσθαι. γράφεται δὲ διὰ 
τοῦ ἢ ἡ προπαραλήγουσα τοῦ ἀγχηστῆ ναι, » ὡς ἀπὸ τοῦ ἑστάναι, τροπῇ τοῦ & εἰς ἢ. ἄλλως δὲ 18532. 
ἀπὸ τοῦ ἄγχι ἐπιῤῥήματος πᾶντα διὰ τοῦ 6 γράφεται, ἐν οἷς καὶ ὁ ἄγχιστος, ὅϑεν τὸ ἀγχιστεύειν 
καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ. Τὸ δὲ χέγυνται σύντονον χίνησιν χανταῦϑα ζῴων δηλοῖ, ὥς που xci ἐπὶ ἀνδρῶν 

φανήσεται λεχϑέν. (Vers. 142.) Τὸ δὲ βαϑέης ἁπλοῦν ἐστὶ καὶ ἀπαϑὲς ὡς ἐκ τοῦ βαϑὺς βαϑέος, 
κατὰ τὸ νέα, ῥέα. ὅτε δὲ τὸ ( προσλάβῃνγ ἑτέρας ἀναλογίας γίνεται. τοιοῦτον καὶ τὸ, ὠκέα Ἶρις. Τὸ 

10 δὲ ἐξάλλεσθϑαι τῆς αὐλῆς ταὐτόν ἐστι τῷ ὑπεράλλεσθαι, ὡς ὃ ποιητὴς ἐδήλωσεν. 3 γὰρ iE πρόϑεσις 
οὐ μόνον τὴν ἔξω δηλοῖ σχέσιν ἀλλὰ καὶ ὕψωμα πολλάκις σημαίνει, ὡς καὶ ἐν τῷ ἐξωγκώϑη καὶ ἐν τῷ 
ἐχνομίως ἠσχύνετο καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς. (Vers. 1435.) TO δὲ, Τρώεσσι μίγη, τῆς κατὰ τὴν 

μισγάγχειαν xci αὐτὸ ἔχεται παραβολῆς. φιλεῖται δὲ ἡ τοιαύτη λέξις τῷ "ποιητῇ, καὶ τῷ Π|ν- τὸ 
δάρῳ δὲ, ὡς καὶ προείρηται, ὃς χαὶ νίκῃ μιγῆναι τινὰ λέγει ἀντὶ τοῦ νικῆσαι, καὶ ἄλλα ὅμοια. 
*( Vers. 144.) Καὶ ἐνταῦϑα τὴν συνήϑη ποικιλίαν φυλάσσων ὃ ποιητὴς ἀναιρεῖ μέν τινας ὑπὸ τῷ 23 
Διομήδῃ, τὰ δὲ κατ᾽ αὐτοὺς διαφόρως φράζει. καὶ δύο μέν τινὰς ἀναιρεῖ, ος οὐ γενεαλογεῖ, ἀλλὰ 
μόνον δηλοῖ, ποῖ τοῦ σώματος ἔπαϑον, λέγων ὅτι εἷλεν ᾿᾿στύνοον καὶ “Υπείρονα, τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο 
βαλὼν χαλκήρεϊ δουρὶ, τὸν δ᾽ ἕτερον Sipet μεγάλῳ κληῖδα παρ᾽ ὦμον ἔπληξε. χαὶ σημείωσαι τὸ ἔπληξε 
καινοτέρως σχηματισϑέν᾽ ἦν γὰρ τὸ ἀκόλουθον εἰπεῖν, τὸν μὲν βαλὼν, τὸν δ᾽ ἕτερον πλήξας. χαὶ ὅτι 

20 χἀνταῦϑα τὸ xAyig ἐκτείνει τὴν λήγουσαν, ὡς δηλοῖ τὸ, κληῖδα παρ᾽ ὠμον᾽ ἔνϑα ἐχτέταται τὸ δίχρο- 
γον. μετὰ δὲ τούτους ἀναιρεῖ ὃ Διομήδης δύο τινὰς, avro δηλαδὴ xai ΠΠολύϊδον, oUg καὶ γενξα- 30 
“λογεῖ ὁ ποιητὴς, λέγων υἱέας αὐτοὺς Ευρυδάμαντος , ὀνειροπόλοιο γέροντος, οἷς οὐκ ἐρχομένοις 
0 γέρων ἐχρίνατ᾽ ὀνείρους. εἶτα ἑτέρους δύο Φαίνοπος υἷε, ἄμφω τηλυγέτω" μετὰ δὲ τούτους Πριαμί- 
δας δύο, εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας. xci ὅρα ὅπως καὶ ἐνταῦϑα ἱστορίαις παραρτύει τὴν ποίησιν, καὶ ὕτι 
ἀδελφικὰς, ὡς χαὶ προεγράφη j τρεῖς ταύτας συζυγίας ὑπὸ τῷ Διομήδῃ ἀναιρεῖ χαὶ οὐδὲ τόπους λέγει 
πληγῶν τοῖς πίπτουσι, καὶ Ort σχῆμα ἀμφιβολίας ἐν τῷ, ( Vers. 150.) οἷς ovx ἐρχομένοις ὁ γέρων 
ἐχρίνατ᾽ ὀνείρους. ἢ γὰρ λέγει ὅτι ἔχρινε μὲν ὃ γέρων ὀνείρους αὐτοῖς πλὴν ὡς ovx ἐρχομένοις, ἤτοι ὡς 
οὐ μέλλουσι σωϑῆναι τῆς σήμερον μάχης, καὶ γάρ σφέας Διομήδης ἐξενάριξεν, ἢ) οὐχ ἔφϑασεν ὅλως 
ὀνείρους τινὰς κρῖναι αὐτοῖς ἐρχομένοις εἰς πόλεμον. καὶ σημείωσαι ὅτι τὸ, ἐκρίνατ᾽ ὀνείρους, συντί- 

80 ϑῆησι τὸν παρὰ τοῖς "ὕστερον ὀνειροχρίτην, ὡς εἶναι ταὐτὸν τὸ ὀνειροπόλος καὶ τὸ ὀνειροχρίτης » καὶ 4o 

ὅτε παϑητιχῶς εἶπεν ἐχρίνατο ἀντὶ τοῦ ἔκρινεν, O καὶ αὐτὸ διάχρισίν τινα δηλοῖ τῆς κατὰ τὲ ὄναρ 
συγχύσεως, διευχρινουμένης τῷ ὀνειροπόλῳ, ὃς καὶ λύειν ὄνειρον λέγεται οἷα συνδεδεμένον καὶ οὕτω 
χαμπύλον καὶ ἀδιευχρίνητον. ( Vers. 144.) ' Ev δὲ τοῖς εἰρημένοις ἰστέον καὶ ὅτι ὃ μὲν “Ὑπείρων ἐκ 
μόνης τῆς ὑπειῷ προϑέσεως παρῆκταν, καϑὰ καὶ ἐκ τῆς ἀντί ὁ ἀντίος, μετὰ δὲ τῆς ἐν καὶ ὁ ἐναντίος. 

οὕτω δὲ καὶ ἐκ τῆς ἀνὰ ἴσως ὁ "Ἄνιος xci ἐκ τῆς ἀμφὶ ὁ ̓ ἄμφιος κύριον καὶ ἐκ τῆς περὶ ὁμοίως 

ὁ Πέριμος καὶ ἐκ τῆς ὑπο Ὕπιος ὁ παρὰ ᾿Αὐῤῥιανῷ "ποταμός. To δὲ, ξίφεϊ μεγάλῳ, ἔοικε κατά τι 33 
ἐξαίρετον εἰρῆσϑαι. ὡς καὶ τὸ, ξίφεὶ Θρηϊκίῳ μεγάλῳ, διὰ τὸ, ὡς εἰχὸς, εὐμέγεϑες εἶναι. n δὲ ῥηϑεῖσα 

'χατὰ σῶμα πληὶς διασαφεῖται μὲν, ποῦ ἔστιν, ἐν τῷ, χληῖδα παρ᾽ ὦμον πλῆξεν, ἀπὸ δ᾽ αὐχένος ὦμον 

ἐέργαϑεν, ἠδ᾽ ἀπὸ νώτου. δοκεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ κλείειν xai συνδεῖν ὦμον καὶ αὐχένα xai νῶτον γίνεσθαι. 

4o διὸ καὶ πληγεῖσα χαιρίως ἀπεῖρξεν, 0 ἐστι διεχώρισεν ἐκ τοῦ αὐχένος, τόν TE ὦμον xci τὸν νῶτον, 
( Vers. 148.) Ὁ δὲ 4βας ὁμώνυμός ἐστι τῷ ̓ Βλληνιχῷ, ἐξ οὗ οἱ κατ᾿ Εὔβοιαν ᾿ἄβαντες. ὁ δὲ Πολύϊ- 
δὸς διφορεῖται παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἔν τε διχρύόνῳ xai διὰ διφϑόγγου δὲ ἔχων τὴν παραλήγουσαν. 
(Vers. 149.) Τοῦ δὲ ὀνειροπόλου τὸ ῥῆμα οὐ κρίσιν ὀνείρων δηλοῖ παρὰ roig μεϑ' Ὅμηρον, ἀλλ 
ἢ σκῶμμα ἔχει, ὀνειροπολεῖν γὰρ τὸ ὡς ἐν φαντασίᾳ μάτην ἐλπιδοχοπεῖσϑαι, ἢ τὸ βλέπειν Ovu*gor 

404 σημαίνειν ὡς τὸ, ὀνειροπολεῖ γὰρ καὶ χαϑεύδων ἱππικήν. “ῆλον δὲ ὅτι ὃ ὄνειρος xa οὐδετέρως τὸ 
ὄνειρον λέγεται, ὡς δηλοῖ χαὶ Σοφοκλῆς ἐν τῷ, τοὐμὸν ὄνειρον φρενῶν. ὡς δὲ τοὺς ὀνείρους καὶ 

ΟΟΜΜΕΝΤΟΙΝ IrrAn. Tow. If. vU 

o 



18 PAPEDIZIZA E  )Ys155—21063. 

ὀνείρατα φαμὲν, ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα που ῥηϑήσεται. ἀναλογία δὲ τοῦ ὀνειροπόλος χατὰ τὸ οἰωνοπόλος, 
ὃν καὶ οἰωνοθέτην ὁ “Σοφοκλῆς εἰπὼν οὐκ ἂν ἀλόγως ἕξει καὶ τὸν ὀνειροπόλον ὀνειροϑέτην εἰπεῖν. 
(Vers. 153. ) Ὅρα δὲ καὶ ὡς ἐνταῦϑα φανερῶς τηλυγέτους λέγει τοὺς μόνους ὄντας υἱοὺς πατρὶ γέροντι; 

τῆλε ὄντι τοῦ γεννᾶν. εἰπὰν γὰρ Φαίνοπος υἷε, ἄμφω τηλυχέτω, ἐπάγει" ὁ δ᾽ ἐτείρετο γήραϊ λυγρῷ, 

υἱὸν δ᾽ οὐ τέκετο ἄλλον ἐπὶ κτεάτεσσι λιπέσϑαι. τὸ μὲν οὖν, ἐτείρετο γήραϊ λυγρῷ, τῆλε εἶναι τοῦ γεν- 

γᾶν δηλοῖ τὸν Φαίνοπα᾽ ἃ συντίϑησι τὸν τηλύγετον. (Vers. 154.) Τὸ δὲ, υἱὸν οὐ τέχετο ἄλλον, 

μόνους αὐτοὺς εἶναι δηλοῖ τῷ πατρί. τοῦ δὲ τέκετο ἔστι καὶ ἀπαρέμφατον τεχέσϑαι χαὶ μετοχὴ, οἷον, 
20 τεχομένα μὲ μᾶτερ. " Τὸ δὲ χτεάτεσσι πλεονασμὸν ἔχει τῆς παραληγούσης" τὸ γὰρ κοινὸν χτέασιν, ἀπὲ 

τοῦ χτέαρ χτέατος. καὶ ἔστιν εἶδός TL μεταπλασμοῦ πρὸς ὁμοιότητα τοῦ κύνεσσιν, ἄνδρεσσι, καὶ τῶν 
27 ὁμοίων. "(Vers. 155. sqq.) Ὁ Διομήδης τοὺς τοῦ ῥηθέντος Φαίνοπος υἱοὺς ἀνελὼν πατρὶ γόον καὶ 

κήδεα λυγρὰ ἔλειπε. καὶ ἔστι περιπαϑὴς ὃ λόγος, εἴ γε τοὺς υἱοὺς ἑλὼν λύπας ἀφῆκε τῷ πατρὶ ἀντ᾽ 

αὐτῶν" ἐπεί, φησιν, ov ζώοντε μάχης ἐχνοστήσαντε ἐδέξατο, χηρωσταὶ δὲ τὴν κτῆσιν αὐτοῦ ἐδά- 
So cev*ro, διὰ τὸ μόνους, ὡς εἴρηται, αὐτοὺς εἶναι τῷ πατρί. (Vers. 158.) ἦν δὲ τάγμα ἐν ταῖς πόλε- 

σιν, οἱ χηρωσταὶ, διοικοῦν τοὺς ἀχληρονομήτους, ἤγουν τοὺς χηρεύίοντας διαδόχων, ἢ καὶ ὧν αἱ yu- 
ναῖκες ἔμενον χῆραι καὶ τῶν ἐπιτροπευόντων δεόμεναι" οἵ τινὲς κατὰ λόγον ἄλλον καὶ ὀρφανισταὶ ἐχα- 
λοῦντο ὡς ὀρφανῶν ὑπεριστάμενοι, χαϑὰ καὶ Σοφοκλῆς δηλοῖ. xci σημείωσαι ὅπως νόμον τοῦτον 

ἢ ἔϑος παλαιὸν πολιτικὸν τῇ ἱστορίᾳ εὐμεϑόδως χάριν πολυμαϑείας ὃ ποιητὴς συνέπλεξε. τὸ δὲ 
χωρίον χρησιμεύσει ποτὲ τῷ εἰς τοιοῦτον γράφοντι ἀκχληρονόμητον γέροντα. ὀξύνεται δὲ τὸ χηρωσταὶ 
διὰ χανόνα τοιοῦτον. τὰ εἰς τῆς ῥηματιχὰ ὑπὲρ δύο συλλαβὰς φύσει μακρᾷ παραληγόμενα ὀξύνεται, 
βοαβευτὴς, ἀϑλητὴς, ποιητὴς, ὀρχηστὴς. χρυσωτὴς, ἑεδνωτής. οὕτω καὶ χηρωστής. μάχεται τὸ χκυβερ- 
γήτης. TO ἀήτης ἄλλως γέγονεν, ἀπὸ ῥήματος εἰς ui γεγονὸς τοῦ ἄημι. τὸ παρὰ Σοφοχλεῖ, φασὶν, ἔν 
᾿Δλεξάν δρᾳ, στείχων ἀγρώστην ὄχλον, παρώνυμόν ἐστι καὶ οὐ ῥηματικόν. δοκεῖ" δὲ ὃ χηρωστὴς πλεο- 
νασμὸν ἔχειν τοῦ OG πρὸ τοῦτ, εἴ περ ἐκ τοῦ χηρῶ χηρώσω γίνεται. (Vers. 156.) Κήδεα δὲ λυγρὰ 
τὰς βλάβας ἔφη πρὸς διαστολὴν ἑτέρου κήδους, τοῦ κατ᾽ ἀγχιστείαν δηλαδὴ, 0 οὐκ ἐξ ἀνάγκης λυγρὸν 
ἐστιν. ἐν τούτοις δὲ καὶ τὸ ἐνάριζεν ἐπὶ φόνου τεϑὲν διασαφεῖται, ἵνα μὴ νοοῖτο ἀντὶ τοῦ ἐσχύλευε. 
φησὶ γάρ᾽ (Vers. 155.) ἔνϑ᾽ ὅγε τοὺς ἐνάριζε, φίλον δ᾽ ἐξαίνυτο ϑυμόν. εἰ δ᾽ ἴσως ἐπὶ σκυλευμοῦ 
ληφϑειὴ ἐνταῦϑα τὸ ἐνάριζεν, εἴη ἂν σχῆμα πρωϑύστερον, ἵνα λέγῃ ὅτι ἐξεῖλε ψυχὴν, εἶτα ἐνάριξε. 

934 T0 δὲ αἴνυτο, ἁπλοῦν ὃν, συντάσσεται xci μετὰ γενικῆς, ὡς ἐν τῷ, "τυρῶν αἰνύμενοι. ἐτυμολογία δὲ 
- » » * » κι * 3 - - ΒΕ. Ὧν ΕῚ T * 3 , E ' , 

τοῦ αἴνυσϑαι ἢ τὸ αἴρω, καϑὰ xci ἀλλαχοῦ δηλοῦται, ἢ τὸ ἄνω, ἐξ οὗ τὸ ἀνύω. a«vvorixov γάρ Ti 

10 χαὶ τὸ ἐξαίνυσϑαι, ὅπως ἂν καὶ λαμβάνοιτο. *( Vers. 159.) Τὸ, viec Πριάμου δύο ἔλαβε, ταὐτόν ἐστι 
τῷ εἷλεν, ὥστε καὶ ὅτε λέγει ὃ ποιητὴς, ὡς O δεῖνα τὸν δεῖνα εἷλεν, οὐδὲν καινόν ἐστι νοεῖν τὸ εἷλεν ἀντὶ 
τοῦ ἔλαβεν, ἐξ οὗ τὸ ἐφόνευσε xota τινα παραχολούϑησιν. ἐνταῦϑα δὲ σημείωσαι καὶ ὅτι εἰπὼν, ὡς τοὺς 
εἰρημένους Πριαμίδας ὃ Διομήδης ἐξ ἵππων βῆσε κακῶς ἀέκοντας, ἔπειτα δὲ τεύχεα ἐσύλα, ἐσίγησε μὲν 
τὸ πρᾶγμα αὐτὸ, τὸν φόνον δηλαδὴ τῶν Πριαμιδῶν, τοῖς δὲ πρὸ τοῦ πράγματος καὶ τοῖς μετὰ τὸ 

- »ς " ^ 2 ΄ . * - , M M c" » * * ' - 

πρᾶγμα ἐδήλωσε καὶ αὐτό. ἔστι δὲ πρὸ τοῦ πράγματος μὲν τὸ, ἐξ ἵππων ἔβησε, uera δὲ TO πρᾶγμα 
* , , T € L4 ν᾽ -— , , , * * , 

TO, τεύχεα ἐσύλα, ὧν μέσος ὃ φόνος. καταριφέντες γὰρ TOU δίφρου ἐφονεύϑησαν. τὴν δὲ τοιαύτην 
^n ^ 2» » € - € asm 5 , * - c , 

μέϑοδον xai παρ᾽ ἄλλοις ἔστιν εὑρεῖν, ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ, χαϑὰ δηλοῦσιν οἱ παλαιοί. ( Vers. 163.) 
4 * ' - , -— , € - - x «ὦ 

Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι τὸ, ἐξ ἵππων βῆσε, ταὐτόν ἐστι τῷ ἔχβαλε δίφρου. 0 περ εἶπεν ἀλλαχοῦ, καὶ ὅτι 
H M “- , - , — τ VP? x , E 2 , , , 

20f0 πρὸ μιχροῦ συλεύειν συλᾶν ἐνταῦλϑα ami, 0 ἐστι σχυλεύειν. (Vers. 161.) Ioréov δ᾽ ἐν τούτοις 
Εν W 3-2 4 1 , - - - ᾿ » » ^ , 

xci OTL πρὸ OÀLyOU μὲν τὸν Διομηδὴν φοβοῦντα rovc Τρῶας λέοντι εἴκασεν ἐπιτιϑεμένῳ ποιμνίοις 
- , - * [4 * , , , 3 * * 3 

πολλοῖς, ἐνταῦϑα δὲ, ὅτε τοὺς Ποριαμίδας ἀναιρήσει, λέοντε παραβάλλει, ὃς ἐν βουσὶ ϑορὼν ἐξ av- 

χένα ἄξει πόρτιος ἠὲ βοὸς, ξύλοχον χαταβοσκομενάων. ἡ δὲ παραβολὴ αὕτη οὐ μόνον ἐξευτελίζει τού- 
τους τοὺς Ποιαμίδας. ἀλλὰ καὶ ἰδιότητα λέοντος siiodpe ἔϑος γὰρ τῷ λέοντι πρῶτον καταγγύειν, ὡς 

πολλαχοῦ δηλοῦται, τοὺς αὐχένας τοῖς τοιούτοις ζῴοις, ἵνα μὴ τοῖς χέρασιν ἀμύνοιντο, εἶτα ἐν ἀδείᾳ 

ἐπικεῖσθαι αὐτοῖς. (Vers. 162.) ' H δὲ πόρτις, ἀφ᾽ ἧς ἐν ἄλλοις ὑποκοριστικῶς ἡ πόρταξ, δηλοῖ μὲν 
, Ἁ »* , € r - -— , * * 

δάμαλιν τὴν ἄρτι πορεύεσθαι δυναμένην, xaÓ ὁμοιότητα τινα TOU νεβοοῦ. γράφεται δέ ποτὲ καὶ 
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χωρὶς τοῦ T πόρις. ὡς περ δὲ τὸ πόρτιος, οὕτω xci τὸ βοὸς ϑηλυχῶς vonréov, ὡς δηλοῖ τὸ βοσχομε- 
νάων. σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι τὸ μὲν βοὸς καὶ νῦν yevi*xóv ἐστιν ὄνομα, τὸ δὲ πόρτις εἰδικόν" καὶ ὅτι 30 
πάντως μὲν βοῦς ἐστὶ καὶ ἡ πόρτις " ὁ δὲ Ὅμηρος τὸ μὲν γενικὸν ἐφύλαξε τῇ τελείᾳ Boi, τὸ εἰδικὸν δὲ 
ἀπεχλήρωσε τῇ ἀτελεῖ. ,Ξύλοχος δὲ κατ᾽ ἔλλειψιν τόπος ὀρεινὸς πυχνὸς ξύλοις. μυριαχοῦ δὲ ἡ τοιαύτη 
λέξιᾳ οὕτω κεῖται κατὰ γένος ὡς ἐπὶ πολὺ ϑηλυχὸν, ὅτε καὶ λείπει τὸ ὕλη, ἵνα ἡ ξύλοχος ὕλη, ἀφ᾽ ἧς 
καὶ ϑῆρες ὑληκοῖται. Κεῖται καὶ ἐνεταῦϑα μέϑοδος προκλητικὴ τοῦ ἑξῆς νοήματος. τρεῖς γὰρ ἀδελφικὰς 
συζυγίας ἀνελὼν ὁ ποιητὴς ὑπὸ τῷ Διομήδει, τοὺς μὲν ἄλλους ἀφῆκεν οὕτω κεῖσϑαι, τοὺς δὲ Πριαμί- 
δας καὶ σχυλεύεσϑαι γράφει καὶ τοὺς ἵππους δίδοσϑαι ἱστορεῖ τοῖς ἑτάροις μετὰ νῆας ἐλαύνειν. τοῦτο 
δὲ ποιήσας εὐϑὺς ἐπισυνάπτει καὶ τὰ περὶ Πανδάρου καὶ «Αἰνείου, ἐξ ὧν λήψεται τοὺς ἀρίστους ἵππους. 

10 χαὶ οὕτως εὐμεϑόδως ἡ τρίτη ξυνωρὶς τῶν Πριαμιδῶν τὴν τοῦ «Αἰνείου προχαλεῖται, ταχϑησομένην 
εὐθὺς "μετ᾽ αὐτὴν, καὶ προγυμνασάμενος ὡς περ ἐν ταύτῃ ὃ Διομήδης εἶτα κατὰ τῆς τοῦ «Αἰνείου ξυνω- áo 
ρίδος ἐπαγωνίσεται τῆς εὐγενεστέρας καὶ ἀξίας λόγου πλείονος. *( Vers. 166.) ᾿Ανὸδρείου παραστατιχὸν5 39 
τὸ, ἀλαπάζοντα στίχας ἀνδρῶν, xai τὸ, βὴ δὲ ἂν τε μάχην xai ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων.  ( Vers. 169. ) 

᾿᾿συνδέτως καὶ ἐνταῦϑα φησίν" εὗρε "dLvxaovog υἱόν" τὴν τοῦ εὑρόντος σπουδὴν παραδηλῶν τῷ ἐπι- 
τρύχῳ τοῦ σχήματος. ᾿Ιστέον δὲ ὡς οὐ μόνον ἀγλαὸν τὸν Πάνδαρον ὃ ποιητὴς οἶδεν, ἀλλὰ καὶ ἀντί- 
Ücov αὐτὸν xai ἀμύμονά φησι xci χρατερὸν, ἐξαίρων τὸ τοῦ Διομήδους im αὐτῷ ἀρίστευμα, εἴ περ 
αὐτὸς τὸν τοιοῦτον ἀναιρεῖ. ἄλλως γὰρ οὐ πάνυ ἄξιος ἐπαίνου ὃ Πάνδαρος, διὰ τὸ γένος δὲ καὶ τὴν 
ἀνδρίαν οἱ ἔπαινοι. οὐ γὰρ ἑτέρως ἀντίϑεος καὶ ἀμύμων ὃ ὡς ἐδείχϑη ἐπίορχος, ἔτι δὲ καὶ ἀνελεύϑε- 
ρος, ὡς καὶ μετὰ μικρὸν δειχϑήσεται. ὡς οὖν τὰ καλὰ τῶν ϑυμάτων ἐχρυσοῦντο εἰς ἄγαλμα, οὕτω 

20 xoi ὁ Πάνδαρος ἐπαίνοις καταστέφεται εἰς σέμνωμα τοῦ Διομήδους, ὑφ᾽ ᾧ πεσεῖται. " ( Vers. 171.) 15 
"ἔπαινος τοξότου τὸ, ποῦ τοι τόξον ἰδὲ πτερόεντες ὀϊστοὶ καὶ κλέος, ᾧ οὔτις τοι ἐρίζεται ἐνθάδε γ᾽ ἀνὴρ, 
οὐδέ τις ἐν τῷ δεῖνι τόπῳ ἢ ἐν τοῖς δεῖνα σέο γ᾽ εὔχεται εἶναι ἀμείνων; πρὸς Πάνδαρον δὲ τὸν ἐκ «υ- 
χίας ὃ Aiveiog ταῦτα φησί. xoi σημείωσαι ὅτι τε ἑνιχῶς νῦν εἶπε τὸ τόξον, εἰωϑὼς ἐν ἄλλοις καὶ πλη- 
ϑυντικῶς προφέρειν αὐτό" uev "oye. οὖν ἀγκύλα τόξα ἐρεῖ, οὕτω καὶ καμπύλον ἃ ἅρμα οἴσετον ἑνιχῶς " καὶ 
ἔλαυνε ἅρματα πληϑυντιχῶς" καὶ ὅτι ᾿Αττιχῶς τὸ ἐρίξεται, ἀντὶ τοῦ ἐρίξει φησὶν. ὡς καὶ ἀλλαχοῦ τὸ 
διώκεται ἀντὶ τοῦ διώκει καὶ ἄλλα δὲ μυρία τοιαῦτα, ἐφ᾽ ὧν ᾿Δττικωτέρα ἡ παϑητικὴ λέξις. Ὅρα δὲ 
καὶ ὅτι "τὸ ἀνὴρ καὶ ἐνταῦϑα ἐκτείνει τὴν ἄρχουσαν" ἐν μέντοι τῷ, ἀλλ ὅδ᾽ ἀνὴρ ἐϑέλει, καὶ ἐν ἄλλοις 20 
μυρίοις συστέλλεται. (Vers. 175.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καὶ ἐνταῦϑα «Τυκίας μέμνηται Ὅμηρος τῆς μικρᾶς 
τῆς περὶ Ζέλειαν, ἥ τις ὥς περ μικρὰ Τυχία, οὕτω καὶ μικρὰ Τροία ἐλέγετο. διὸ καὶ μετ᾽ ὀλίγα βρχάν 

So Τρώεσσι καὶ ἡγεῖσϑαι Τρώεσσι λέγεται ὁ Πάνδαρος, τοῖς Ζελειώταις δηλονότι. οἱ μέντοι ὑπὸ τῷ Xap- 

406 πηδῶνν “ύχιοι, ὡς καὶ προείρηται, τῆς μεγάλης «υκίας εἰσὶν ἔποικοι.  "( Vers. 175. ) ̓ ἀνϑρώπῳ á1 

εὐδοκιμοῦντι ἐν μάχῃ ἐπιπρέπει τὸ, ὅς τις ὅδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργεν" ἐπεὶ πολλῶν τὲ 

καὶ ἐσθλῶν γούνατ᾽ ἔλυσε. τὸ πρὸς τὸν Σπαρτιάτην “Τυκοῦργον λεχϑὲν ἐν δισταγμῷ σεμνῶς ὑπὸ .4πόλ- 

λώνος τὸ, δίζομαι, ἠὲ ϑεόν σε προσείπω ἢ βροτὸν, πολλῷ πρότερον Ὅμηρος ἐνόησε. λέγει οὖν ὁ Αἰνείας 

πρὸς τὸν Παάνδαρον" ἀλλ᾽ ἄγε τῷδ᾽ ἔφες ἀνδρὶ, δηλαδὴ τῷ Διομήδει, βέλος, εἰ μή τις ϑεός ἐστι κοτεσ- 

σάμενος Τρώεσσιν. ἔνϑα καὶ γνωμικὸν κεῖται, τὸ, χαλεπὴ δὲ ϑεοῦ ἔπι μῆνις. ἔστι δὲ πλεονασμὸς 

"ἐνταῦϑα τῆς ἐπι προϑέσεως, ὡς καὶ ἐν. τῷ, βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνὴρ, καὶ ἐπίουρος. χαὶ οὕτω uiy$36 

εἶπεν ὃ ““είας ἐνδοιάζων. o δὲ Πάνδαρος περιφράζων ἀφελέστερον λαλεῖ τὸ αὐτὸ νόημα, λέγων ὅτι 

Σάφα οὐκ οἶδα, εἰ ϑεός ἐστιν" εἰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἀνὴρ Τυδέος υἱὸς, ovy δδ᾽ ἄνευϑε ϑεοῦ τάδε μαίνεται, ἀλλά 

4o τις ἄγχι ἕστηκεν ἀϑανάτων, νεφέλῃ εἰλυμένος ὦμους. καὶ ἔστιν ὃ λέγει ὃ Πάνδαρος, ὅτι ἢ ϑεός ἐστιν 

ὁ φαινόμενος ἢ ϑεῖος ἀνὴρ χαὶ οὐκ ἄνευ ϑεοῦ ἀνδραγαϑῶν. καὶ ὅρα οἵαν γνῶσιν ὃ Διομήδης ἔφϑασε 

σχεῖν ὑπὸ ᾿“ϑηνᾶς. αὐτὸς γὰρ οὐκ ἐνδοιαστικῶς οἶδεν ἐν τῷ γράμματι τούτῳ, ἀλλὰ χρίνει ϑεὸν xai 
ἄνδρα, ἤγουν διακρίνει. ἐν τοῖς τοιούτοις δὲ πιϑανότητα πλάσεως ὁ ποιητὴς ἑαυτῷ ἐπιμαρτύρεται, 

μονονουχὶ λέγων ὡς οὐκ ἀπιϑάνως πλάττων συνεφαπτομένους τῆς μάχης ϑεούς. ἰδοὺ γὰρ καὶ οἱ ῥηϑέν- 

“τες ἥρωες τοιαῦτα οἴονται. (Vers. 185.) Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ μαίνεται νῦν μὲν ἐπὶ ἀνϑρώπου εἶπεν 

ἐνθουσιῶντος εἰς μάχην, ἀλλαχοῦ δὲ δόρυ μαίνεσϑαι λέγει, ψυχώσας οἷον τὸ ὅπλον ἐχεῖ τρόπῳ ποιὴς 
a 
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) 
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τικῷ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τοῦ μαίνομαι οὐκ ἔστιν ἐνεργητικὸς ἐνεστὼς ἀσύνϑετος ἐ ἐν χρήσει, ἀλλὰ μετὰ προ- 
ϑέσεως. ὡς γὰρ ὀχῶ ἄλλον καὶ πορεύω ἄλλον, ὀχοῦμαι δὲ χαὶ πορεύομαι ἐγὼ, οὕτω καὶ ἐχιιαίνω 

ἄλλον, οὗ μετοχὴ τὸ, τέτρωρον ἐχμαίνων ὄχον. ὁ μέντοι κατ᾽ ἐνέργειαν παρακείμενος εὕρηται ἐν ἁπλό- 
Tnt; μέμηνα γάρ' ὃ δὲ ἐνεργητικὸς ἀόριστος μετὰ προϑέσεως" ἐξέμηνα γάρ. δῆλον δὲ καὶ ὅτι ἐν 
πολλοῖς αἱ καϑ' ὑπερβολὴν ἐπιϑυμίαι κλῆσιν ἔχουσιν ἐκ τοῦ μαίνεσϑαι, καὶ μάλιστα αἱ φαῦλαι. χρυ- 
σομανὴς γοῦν σχώπτεταί τις καὶ οἰνομανής. καὶ ἡ ἐρωμανία δὲ τοιοῦτόν τι ἐστὶ, xci ὅσα τοιαῦτα. ἐν 

20 οἷς καὶ ὃ γυναιμανής. κεκλήρωται δὲ χαὶ δούλοις ἐντεῦϑεν κλῆσις. Μάνης γὰρ δουλικὸν ὕνομα "παρὰ 

τοῖς παλαιοῖς, ἐξ οὗ μετῆκται καὶ εἴς τι παικτικὸν χαλκοῦν πρόσωπον, 0 καὶ αὐτὸ ανην ἐκάλουν. 
ἐκ τοιαύτης δὲ μανίας πέπαικται καὶ ἡ μανιόκηπος γυνὴ, ἤγουν ἡ περὶ μίξεις μεμηνυῖα. κῆπος γὰρ νῦν 
τὸ ἐπείσιον. ( Vers. 186.) Τοῦ δὲ εἰλυμένος πρωτόϑετον τὸ εἰλῶ, ἐξ οὗ εἰλύω, ἀφ᾽ οὗ ἐν συνϑέσει τὸ 
ἐπειλύω. οὕτω καὶ ἐκ τοῦ καλῶ καλύω, ὅϑεν τὸ κλύω. Τὸ δὲ, ἀλλὰ τις ἄγχι ἕστηκεν ἀϑανάτων, ἤτοι 
ϑεῶν, ἀγχίϑεον τὸν Διομήδην ὑποδηλοῖ. ἐνταῦϑα δὲ ὅρα καὶ ὅτι διαφέρει τὸ ἄγχι ἑστάναι διαλελυμέ- 
γως x«i τὸ, ὡς προεγράφη, ἀγχηστῆγαι δϊς, συνϑέτως. ( Vers. 174.) καὶ ὅτε ἐφιέναι λέγει τὸ ἐκ τόξου 
βέλος ἐπιπέμπειν. καὶ ἔστι κυρία ἡ λέξις. φησὶ γοῦν, ἔφες ἀνδρὶ βέλος" xci, ἤδη γὰρ ἀριστήεσσιν 
ἐφῆκα. ἐκ τούτου δὲ μεταφορικῶς καὶ ἐφίημι τὸ ἐντέλλομαι καὶ ἐφετμὴ ἡ ἐντολή" καὶ ἡ ἐπὶ ἐκλήτου δὲ 
ἔφεσις καὶ ὃ ἐφέτης ἐντεῦϑεν ὥρμηντωι. ( Vers. 177.) ToU δὲ κοτεσσάμενος αἰτίαν ἀποδιδοὺς ἐπήγα- 

30 γεν, ἱρῶν μηνίσας. ἤγουν ἕνεκεν ϑυμάτων ὀργισϑείς" οἶδὲ yep ὁ μῦϑος, ὡς καὶ προδεδήλωται, τὰ 
δαιμόνια καὶ εὐχωλῆς ἐπιμεμφόμενα χαὶ ἑκατόμβης ἢ μηδόλως ἢ ἢ κακῶς τυϑείσης. ὅρα δὲ καὶ ὅτι τὸ 

παρὰ τοῖς ὕστερον ἐγκοτῆσαι κοτέσασϑαι λέγει, καὶ ὅτι ἐν τῷ χοτεσσάμενος καὶ μηνίσας ταὐτὰ οἶδε 
κότον χαὶ μῆνιν. καὶ ὧδε μὲν ταῦτα. ὃ δὲ Διομήδης οὕτως, ὡς ἐῤῥέϑη, ἀμφιγνοηϑεὶς γνωρίζεται ὅμως 
ἀπὸ τῶν ἵππων. τάχα γὰρ ἐξαιρέτους αὐτοὺς εἶχεν, οἷα φίλιππος. ἔτι δὲ γινώσχεται καὶ ἀπὸ τῆς ἀσπί- 
δὸς καὶ τῆς περικεφαλαίας. φησὶ γοῦν ὃ Πάνδαρος, (Vers. 181.) ὡς Τυδείδῃ μιν ἔγωγε δαΐφρονι 

^ , , 3 , , c γ * , ! - 

πάντα dox, ἀσπίδι γινώσκων αὐλώπιδί τε τρυφαλείῃ, ἵππους τε εἰσορόων. xci σημείωσαι ὅτι τοῦτο 
y TUM 1 , 4 - - - , - c , ἔοικεν εἰναι, ὡς καὶ προείρηται, τὸ ἐκ τῆς χόρυϑος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ, ἡ λαμπρό- 

" Ἷ ἐξ - c Ὁ ἐν 3e ΄, ν » , ' ^ , * ES i 25 —- € 
40 τὴς δηλονότι τῶν ὅπλων, ἀφ᾽ ἧς διάδηλός ἐστι. πανυ γὰρ λαμπρὸν παράσημον *zot ἡ αὐλῶπις, ὑπερανε- 

στηχυΐα, γεγανωμένη, καὶ 1) τρυφάλεια προλάμπουσα συχνοῖς ἀστεροειδέσι φάλοις. τὸ δὲ πάντα περιτ- 
TEUEL κἀνταῦϑα. δῆλον γὰρ ὅτι ὃ ἐξ ἵππων καὶ ὅπλων εἰκαζόμενος πῇ γνωρίζεται xai οὐ κατὰ πάντα. 

Ὅρα δὲ χαὶ ὕπως δυνάμενος εἰπεῖν ὃ ποιητὴς, ἀσπίδι τρυφαλείῃ τε ἵπποις τε, οὐκ ἐποίησεν οὕτω, ἀλλὰ 

t0 ἵπποις τε περιέφρασεν εἰς τὸ, ἵππους τε εἰσορόων. ἵνα ἐκφύγῃ τὸ τῶν συχνῶν πτώσεων ὁμοειδές. 

( Vers. 182: ) Ὅτι δὲ τρυφάλεια μὲν πρὸς διαστολὴν ἀφάλου, ? ἔχουσα τρεῖς ψαλδυδι τοὺς πολλαχοῦ 

97 δηλουμένους ; ἵνα ἢ τρίφαλος; καὶ τροπῇ τοῦ ἢ eg v τρύφαλος ἀνάπαλιν πρὸς τὸ δύ" φρος δίφρος χαὶ 

τὰ χατ αὐτὸ, πὲρὶ ὧν καὶ προείρηται. Avg δὲ ἡ λήγουσα εἰς ὀξὺ τῷ αὐλίσκῳ, εἰς ὃν ὃ λόφος 

ἐνίεται, τϑηλοῦτο καὶ ἐν ἄλλοις. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ve τὸ γινώσχων φύσει μακρὸν ἔχει τὸ κατάρχον δίχρονον 

μετὰ τὴν ἀπέλευσιν τοῦ y ἐκ τοῦ γιγνώσχων. ὃ δὴ γέγονε καὶ ἐν τῷ γίγνεται γίνεται, χαὶ ἐν τῷ ἰχὼρ, ὡς 
προεγράφη; καὶ ἐν τῷ ἀρητὴρ, ἐκ τοῦ ἴσχω καὶ ἐκ τοῦ ἀρνός" καὶ ὕτι τὸ αὐλώπιδι τρυφαλείῃ δύο 
ἐπιϑέτα ἀντὶ ἑνὸς κεῖνται προσηγορικοῦ τοῦ κυνέῃ" καὶ ὅτι ἄφαλος μὲν ἐν χρήσει κεῖται, οὗ μὴν καὶ 
τρύφαλος" τρυφάλη δέ ἐστιν, ὡς εἰκὸς, ἐξ ἡ ἧς xoi τρυφάλεια. ἐν τούτοις δὲ πρὸς ἀναλογίαν τοῦ διζήμε- 

γος χεῖται χαὶ τὸ κιχήμενος, οἷον, βέλος ὠκὺ κιχήμενον, ἤγουν ἐπελϑὸν, ἁψάμενον. *( Vers. 199.) 

᾿Αδρανῆ βλάβην φράζει τὸ, καί μιν ἔγωγ᾽ ἐφάμην ᾿Αϊδωνὴῆι προϊάψειν, ἔμπης δ᾽ οὐκ ἐδάμασα. ὃ δὲ 
δεινὸν ἄρχοντα ὑφορώμενος εἴποι ἂν εὐθυβόλως τὸ, ϑεός vU τις ἐστὶ κοτήεις. ὃ Πάνδαρος δὲ ταῦτα 
φησὶν, ὅτε βαλὼν τὸν Διομήδην οὐκ ἔβλαψεν. φίλιππος κατὰ τὸν Διομήδην εἶναι δοκεῖ καὶ ὃ Πάνδα- 
Qog. διό φησιν (Vers. 193.) ἀλλά mov ἐν μεγάροισι “υχάονος ἕνδεχα δίφροι καλοὶ, πρωτοπαγεῖς; 
νεοτευχέες, ἀμφὶ δὲ ΠΟΤΕΟΣ πέπτανται" παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι ἑστᾶσι, κρῖ λευχὸν ἐρε- 

3o πτόμενοι χαὶ ὀλύρας. Ἀεὶ δὲ καὶ ἀμφότεροι φίλιπποι, ἀλλ ὅρα διαφοράν. Διομήδης. μὲν γὰρ εἰς γρῆμα 
στρατιχὸν δεῖται τῶν ἵππων καὶ εἰς τοῦτο φιλεῖ τὸ ζῷον. διὸ καὶ τοὺς ἀλλοτρίους καὶ ταῦτα ἐπ᾽ ἀλλοδα- 

πῆς περιποιεῖται. οἷον τοὺς τοῦ “άρητος χαὶ τοὺς τῶν δύο Πριαμιδῶν καὶ τοὺς τοῦ «Αἰνείου καὶ τοῦ 
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Ῥήσου, xci οὐ φείδεται οὐδὲ τῆς εἰς αὐτοὺς δαπάνης. Πάνδαρος δὲ ὡς κτῆμα τούτους αὐχεῖ καὶ οἴχοι 
ἀποϑέτους φυλάττει διὰ φειδωλίαν, ὡς ἂν μὴ δαπανᾷ πολλὰ εἰς αὐτοὺς ἐν τῇ Τρωιχῇ πολιορκίᾳ. λέγει 
γοῦν αὐτὸς, ὅτε (Vers. 497. ) Maàe πολλὰ γέρων αἰχμητὰ “υκάων dog ou eno μοι ἐπέτελλεν, i ἵπποις 
χαὶ ἅρμασιν ἐμβεβαῶτα ἀρχεύειν Τρώεσσι κατὰ χρατερὰς ὑσμίνας. ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιϑόμην, Xt ἂν πολὺ 
κέρδιον εν" ἵππων φειδόμενος, pj μοι δευοίατο φορβῆς, ἀνδρῶν εἱλομένων, εἰωθότες ξδμέναι ἄδην. 
οὕτω παρὰ τὸ δέον ἀνελεύϑερος καὶ, κατὰ παλαιὰν κωμῳδίαν εἰπεῖν, φειδὸς ἤγουν "φειδωλὸς δαπάνης, | 4o 

ὃ Πάνδαρος, χαίτοι μυριάδων πολιορχουμένων μὲν ὁμοίως αὐτῷ, διοιχονομουμένων δὲ τὴν ἱππικὴν, 

ὡς ἐξῆν. τάχα δὲ καὶ ψευδόμενος ἀλαζονεύεται κατὰ “Ἰαπίϑην εἰπεῖν χωμιχῶς. λέγεται γάρ, φασι, 
σχωπτικῶς “1απίϑης ὃ αὐχηματίας παρὰ τὸ τοὺς λαοὺς εἰς ὅπιν ἄγειν͵ χαὶ ἐπιστροφὴν, οἷς πείϑει 

10 τινὰς περιαυτολογούμενος. ὃ δὴ φαίνεται ποιῶν χαὶ ὃ Πάνδαρος. τί γὰρ ἔδει ἅρματος καὶ ἵππων τῷ 
τοξότῃ; διὸ οὐδὲ εἶπεν αὐτοῦ εἶναι. τοὺς ἵππους, ἀλλὰ μέσως εἶπε χαὶ ἀμφιβόλως, ὡς ἐν Hi egout 

“υκάογος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. ἕνδεκα δίφροι. “Σημείωσαι οὖν ὡς τῷ Διομήδει μὲν ἀρετή ἐστι "τὸ φίλιπ- 538 

πον, τῷ δὲ Πανδάρῳ ψόγος , & ye φειδόμενος δαπάνης τὴν ἑαυτοῦ ἀσφάλειαν προΐεται, xai, ὡς οἱ 

παλαιοί φασιν, ἀναλωμάτων φειδοῖ, τοῦ συμφέροντος ἀμελεῖ , χαὶ τοὺς δίφρους, ὡς πρὸς ἀνάϑεσιν, 

ἀχράντους φυλάττει. ( Vers, 194. ) “ημείωσαι δὲ καὶ ὅτι τὸ νεοτευχέες δίφροι. διασάφησίς ἐστι τοῦ 
πρωτοπαγεῖς 9 συντελεῖ τι διὰ τῆς, ἐχ τοῦ πήσσω παραγωχῆς εἴς τε τὸ πηκτὸν ἅρμα τὸ χαὶ κολλητὸν 
καὶ εἰς. τὸ πηκτὸν "ἄροτρον , xai ὅτι πέπλος oU τὸ ἱμάτιον οὐδ᾽ ἐνταῦϑα, ἀλλὰ i ὕψᾳσμά τι σινδονοειδὲς, 
χαταπεταννύμενον τῶν δίφρων εἰς. ἀποσόβησιν καπνοῦ καὶ κόνεως καὶ τῶν τοιούτων. καὶ τάχα ἐκ τοῦ 
πεπτᾶσϑαι πέπλοι λέγονται. (Vers. 1 95. ) Διὸ καὶ ὃ ποιητὴς ὡς ἐν τρόπῳ ἐτυμολογίας παρέϑετο τὰς 

408 λέξεις, εἰπὼν ἀμφὶ πέπλοι πέπτανται" ὃ δηλοῖ τὸ ἐξήπλωνται, μετενεχϑὲν. ἀπὸ τῶν πετομένων ζῴων, 

ivo. ἢ ἐκ τοῦ ποτῶ ποτήσω, καὶ Δωρικχῶς ποτάσω, ἐξ οὗ ποτανὸν τὸ πτηνὸν, ̓ πεπότανται καὶ e συγχοπῇ 10 
πέπτανται, ἢ καὶ ἀπὸ τοῦ πετάσω μέλλοντος πεπέτανται καὶ πέπτανται. τοῦ δὲ πετάσω ὁ δοχεῖ προῦπάρ- 
χειν ὃ πετάζω ἐγεστώς" ἐξ οὗ καὶ καταπέτασμα xc παραπέτασμα Μηδικχόν. Δίζυγες à ἵπποι ἀντὶ 

τοῦ, ἀνὰ δύο εἰς ἕκαστον ζυγόν" ὡς εἶναι τοὺς τοῦ Πανδάρου ἵππους κβ΄. (Vers. 106.) Τὸ δὲ χρῖ 

ἀποχοπὴν ἔπαϑεν οὐκ ix τῆς χριϑῆς, ἦν γὰρ ἂν ϑηλυχὸν zal αὐτὸ, χαϑὰ καὶ dA ἀλλ ἐκ TOU 
κρίμνον οὐδέτερον. λευκὸν δὲ αὐτὸ εἶπεν, ὡς uév τινες οἴονται, πρὸς ἀντιδιαστολὴν μελαίνης τινὸς τὴν 
ἐπιφάνειαν κριϑῆς, ὁποῖαι πολλαχοῦ γίνονται» μάλιστα δὲ πρὸς σύγκρισιν σίτου" ἐκεῖνος γὰρ οὐ 

τοιοῦτος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι οὐχ᾽ οὕτω παρ᾽ Ὁμήρῳ φαίνεται. οὐδέτερον εἶναι τὸ χρῖ ἐχ τοῦ λευχὸν, ὡς ἐκ 
τοῦ εὐρυφυὲς, 0 πέρ ἐν Ὀδυσσείᾳ κεῖται. xpi μὲν γὰρ λευχὸν κατὰ τὸν τεχνικὸν ἔστι καὶ ἐν ϑηλυλχῷ 20 

3o γένει νοῆσαι ᾿Αττιχώτερον, οἷον χρῖ λευχὴν, κατὰ τὸ; ἀρχὴν. δωρητὸν. οὐκ αἰτητόν᾽ καὶ κατὰ τὸ, 
χλυτὸς ᾿Ιπποδάμεια; καὶ ὅσα τοιαῦτα. κρῖ δὲ εὐρυφυὲς ϑηλυχῶς εἰπεῖν ἐσχηματίσϑαι, οὐχ ἂν ἐξερεύξ [E 

ταί τις. «Αἱ δὲ ὀλύραι σπόριμον μέλαν, μικρότερον τοῦ λεγομένου βίκου χαὶ τοῦ ὑρόβου: xci φυλάσσει 

μέχρι καὶ νῦν τὴν κλῆσιν παρά τισι τῶν παραϑαλασσίων ἐποίχων τῆς μεγάλης «Τυκίας. 'Tó δὲ ἐρέπτε- 

σϑαι ἀλόγοις ζῴοις οἰκεῖον y & ἐκ τῆς ἔρας ἐσϑίουσιν. ἐπ᾿ αὐτῶν δὲ, ὡς xoi μετ᾽ ὀλίγα εἰρήσεται, χαὶ 

50 φορβὴ λέγεται XOT. ὀνοματοποιίαν, ὡς ἐπὶ ἀνθρώπων κυρίως ἢ ἐδωδὴ χαὶ 1 ἐδητὺς καὶ ἢ βοώμη. 

Ὅτι δὲ τὸ ἐρέπτεσϑαι. χαὶ ἐρέπτειν ἐνεργητικῶς λέγεται, χαὶ ὅτι καὶ ἑτεροίαν τινὰ σημασίαν ἔχει, 

φανεῖταν ἐν τῷ, χόνιν δ᾽. 'ὑπέρεπτε ποδοῖιν. ἰστέον δὲ ὅτι καὶ τὸ ἔδειν ἐπὶ ἵππων λέγεται, ὡς δὴ ον. ἐχ 

τοῦ, εἰωϑότες ἔδμεναι. "EvOa σημείωσαι καὶ ὕπως ἐπὶ ἵππων τὸ εἰωϑέκναι τίϑησιν, ὡς xai ἐν τῷ, 30 
εἰωϑὼς λούεσϑαι ποταμοῖο, χαίτοι κυρίως ἐπὶ ἀνϑρώπων τὸ ἐδίξεσϑαι" ὕϑεν χαὶ αἱ ἡϑικαὶ ἀρεταὶ 

40 παρονομάζονται, ὡς οἱονεὶ ἐϑιχαί τινὲς οὖσαι. Τὺ δὲ; γέρων «Τυκάων, ἀφροσύνην χατὴ) rope τοῦ JTav- 

δάρου, εἰ μήτε ὡς γέροντι “μήτε ὡς πατρὶ ἐπείσϑη ἐκείνῳ, xol ταῦτα οὐχὶ ἁπλῶς παραινοῦντι ἀλλὰ μάλα 

πολλὰ ἐπιτέλλοντι. ὅρα. οὖν οἷα πάσχει ὁ ἀγαϑῷ πατρὶ ἀπειϑῶν. Τὸ δὲ, αἰχμηξᾷ «Ἰυχάων, ἀνόμοιον 
τῷ πατρὶ δείκνυσι τὸν Πάνδαρον. εἴ περ. αἰχμητὴς μὲν ἐκεῖνος, αὐτὸς δὲ τοξότης. διὸ χαὶ ἐκείνῳ uàA- 

λον οἰκεῖοι" οἱ ἵπποι jj πὲρ τῷ Πανδάρῳ, τῷ. ἄλλως προσήκοντι xai κατὰ τέχνην πατρῴξειν, ὡς ἔϑϑος 
ἐπεπόλαζε καὶ τότε πολλαχοῦ, χαϑὰ δηλοῖ καὶ Ηρόδοτος, 0 x«i ἀλλαχοῦ δηλοῦται" αὐλητέω γάρ, χησιν», 

αὐλητὴς ἐγίνετο, καὶ ἐπὶ ἄλλων ὁμοίως. (Vers.199.) Τὸ δὲ ἐμβεβαῶτα ἐπὶ ἅρματος κυριολεχτεῖται, 
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40 ip οὗ ἐμβέβηχέ τις τῷ δίφρῳ. ἐξ αὐτοῦ “δὲ ὡς ἐκ μέρους καὶ ἐπὶ ἵππων νοηϑήσεται. ἄλλως γὰρ οὐκ 
ἂν ἐμβαίνειν τις ἵπποις ἐρεῖ, ἀναβαίνειν δὲ ἐπὶ ἵππους ἢ ἵππων ἐπιβαίνειν. ἔχεται δὲ τοῦ τόπου τούτου 
καὶ τὰ πρὸ μιχροῦ ῥηϑέντα, τὸ, ἐξ ἵππων βῆσε, καὶ, ἔχβαλε δίφρου. ( Vers. 200.) Τοῦ δὲ ἀρχεύειν, 
0 παράγωγόν ἐστιν ἐκ τοῦ ἄρχω, χρῆσις καὶ ἀλλαχοῦ. ᾿Εν δὲ τῷ, πολὺ χέρδιον ἦν, ὅρα ὅπως 0 Ἐπι- 
μηϑεὺς οὐδὲν συντελεῖ τῷ ΠΙανδάρῳ., νοοῦντι μὲν ἄρτι ὀψέ ποτε τὸ δέον, μὴ ἔχοντι δὲ τοῦ λοιποῦ 
διορϑώσασϑαι. (Vers. 205.) Τὸ δὲ εἰλομένων, ταὐτόν ἐστι τῷ εἰλουμένων᾽ διφορεῖται γάρ᾽ ὑὅποῖον 

53θχαὶ στερούμενος στερόμενος , xoi ἐπιμελούμενος ἐπιμελόμενος. Τὸ δὲ ἄδην ἀντὶ "τοῦ δαψιλῶς, περὶ 
οὗ καὶ προγέγραπται, Νικίας μὲν ψιλοῖ, διπλασιάζων τὸ δ΄ διὰ τὸ μέτρον, ὁμοίως TQ, κύον ἀδδεές" 
“Αρίσταρχος δὲ δι᾿ ἑνὸς δ᾽ καὶ βραχέως xai δασέως. δασύνει δὲ ὁ αὐτὸς καὶ τὸ, ἅδε δ᾽ Ἕκτορι μῦϑος 
ἀπήμων, xoi τὸ; ἅδος τέ μιν ἵκετο ϑυμὸν, ἀντὶ τοῦ κόρος, καὶ τὸ “ἄδωνις" xci τοῦτο γάρ, φησι, 10 

παρὰ τὸ ἥδω. τὸ μέντοι ἀδολέσχης ψιλοῖ. φασὶ δὲ καὶ τὸ ἁδράφαξυς δασύνεσϑαι. ἔστι δὲ εἶδος λαχά- 
yov τὸ κοινῶς γρυσολάχανον, ὅ πὲρ ἡ πλείων χρῆσις διὰ τοῦ T ἀτράφαξυν λέγει, ὡς καὶ ὃ κωμικὸς 
δηλοῖ ἐν τῷ, ψευδατραφάξυος πλέα. σκοπητέον δ᾽ ἐν τοῖς εἰρημένοις, εἰ καὶ τὸ ἁδεῖν, 0 ἐστιν ἀρέσκειν, 
δασύνεται ἀπὸ τοῦ ἥδειν. δοχεῖ γὰρ καὶ αὐτὸ δασεῖαν ἔχειν, ὡς δηλοῖ καὶ ἡ αὐϑάϑεια, νοουμένη ὡς 
οἷον αὐτοαρέσχεια. ( Vers. 202.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἐκ τοῦ ἔδμεναι ἄδην τὸ ἀδηφαγεῖν χαὶ ὃ ἀδη- 

10 κφάγος ἐπενοήθη παρὰ τοῖς ὕστερον, καὶ ὅτι χαϑὰ τὸ ἐρέπτεσϑαι,. ἀφ᾽ οὗ μεταφορικῶς παρῆκται τὸ 
ἐρείπτω᾽ καὶ ἀνερείπτω, οὕτω καὶ τὸ φέρβω ἐπὶ ἀλόγων, ὡς καὶ τὸ ἔδειν, καϑὰ εἴρηται. διὸ καὶ φορ- 
βάδες ἵπποι κοινότερον ἀπ᾿ αὐτοῦ, xci φορβὴ ἡ τούτων τροφή" ἐπεὶ χαὶ φορβὰς yi] παρὰ Σοφοχλεῖ; 
καὶ φορβὰς δὲ γυνὴ κωμιχῶς πολλοῖς ὁμιλοῦσα τροφῆς χάριν. προὕὔπαρχει δὲ, ὥς περ τοῦ φερεσβίου 

τὸ φέρειν βίον, κατὰ τὸ, ὀζστα τὸν βίον φέρει, οὕτω καὶ τοῦ φέρβειν. ζωογόνον γὰρ 5 φορβὴ, ὡς 20 
προσφερὴς καὶ αὐτὴ τῷ βίῳ, ἧς παράγωγον κατά τινας xol ] φορβειὼ, ἤγουν τὸ xci περιστόμιον χαὶ 
στόμιον, “Ῥωμαϊχῶς δὲ ἐϊπεῖν xaniorQuov , ἵνα ἢ, ὥς περ ἀρὴ ἡ ἀπειλὴ xci ἐπενϑέσει τῆς εἴ διφϑόγ- 

yov ἀρειὴ, οὕτω xoi φορβὴ φορβειὰ, ὅϑὲν xci ὃ παρὰ τῷ κωμιχῷ ἐμπεφορβειωμένος. ov χρὴ δὲ 
20 ἀγνοεῖν ὅτι τὴν φορβειὰν οἱ παλαιὸὶ καὶ παρὰ τὸ φέρειν βίᾳ φασίν. ὀξύνεται δὲ ἡ "“φορβὴ κανόνι 

τοιούτῳ" τὰ εἰς ἢ λήγοντα ϑηλυκὰ μετὰ συμφώνου, τῷ ὃ παραληγόμενα, ὀξύνεται, ἐὰν ἀπὸ ῥήματος 
γίνεται τῷ € μόνῳ παραληγομένου, οἷον στρέφω στροφὴ, τρέπω τροπὴ , τρέφω τροφὴ, ῥοπὴ, σπονδὴ, 

νομὴ, δλκὴ, πλοκή" οὕτω καὶ φορβή. Τὸ πόρπη παρὰ τὸ πείρω γίνεται, O περ οὐ μόνῳ τῷ € παρα- 
29 λήγεται. διὸ καὶ βαρύνεται. Se Viris 204.) Τὸν πεζὸν ἀντιδιαστέλλων τῷ ἱππότῃ φησίν" ὡς λίπον, 409 

τοὺς ἵππους δηλαδή" ἀτὰρ πεζὸς εἰς Ἴλιον ἦλϑον. Καὶ ἀλλαχοῦ, πεζοί ϑ' ἱππῆές τε. ὅτε μέντοι εἴποι 

τὸν Adde νηυσὶ μὲν τόσας πόλεις ἑλεῖν, πεζὸν δὲ τόσας, τότε τῷ πλέοντι ἀντιδιαστέλλει τὸν πεζόν. 50 

ἔστι γὰρ καὶ ἡ ναῦς ἅρμα οἷον ϑαλάσσης, μᾶλλον δέ ἁλὸς ἵππος, ὡς ἐν Ὀδυσσείᾳ λέγεται. (Vers. 205.) 

᾿ἠχρηστίαν τόξου κατηγορεῖ τὸ, τόξοισι πίσυνος, τὰ δέ μ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλεν ὀνήσειν. ix τοῦ πείϑω δὲ 
ὃ πίσυνος, γράφεται δὲ διὰ τοῦ ἴ, ὃν λόγον καὶ 0 ϑίασος, ἐχ τοῦ ϑειάξω γεγονώς" ἔτι δὲ καὶ ὃ πιϑα- 
ψὸς, éx τοῦ πείϑω παραχϑείς. Συρακουσίων δέ, φασι, γλώσσης ὃ πίσυνος. pes aps ) “Σύντομος 
παρίσωσις καὶ ἐνταῦϑα τὸ, Τυδείδης, τε χαὶ ᾿Δτρείδης, ὡς καὶ πρὸ μικροῦ τὸ, ξώοντε ut ng ἐχνοστή- 

σαντε, τοιοῦτον καὶ μετ᾽ ὀλίγα τὸ, οἷοι Τρώιοι ἵππου ἐπιστάμενοι, καὶ τὸ, φράζεο χάξεο, καὶ τὸ, ἐς 
δ᾽ ὄχεα φλόγεα. ( Vers. 208.) drgenis SS τὸ ἀληϑὲς xal μὴ ψεῦδον τὴν ὄψιν χατὰ τὰ ἐρυϑρο- 

40 βαφῆ, ἃ φορήματα ἦσαν “Ἰακώνων, ἐπικρύ ἕπτοντα τὴν ἐν πολέμῳ ῥύσιν τοῦ αἵματος. χρῆσις δὲ 
αὐτοῦ τὸ, ἀτρεχὲς αἷμα ἔσσευα, 0 ἐστιν ἐκίνησα, βαλών" ἤγειρα δὲ μᾶλλον, ἤτοι ἠρέϑισα, παρώ- 

340Évro. *( Vers. 210. ) "Qc περ ἀλλαχοῦ τὸ ἀνάσσειν δοτιχῇ συνέταξεν, oiov, πάντεσσι δ᾽ ἀνάσσειν" áo 

$ οὕτως ἐνταῦϑα τὸ ἄρχειν xoi τὸ ἡγεῖσθαι." φησὶ γὰρ, ἀρχεύειν Τρώεσσι" καὶ, ἡγεόμην Τρώεσσι φέρων 

χάριν καὶ ἑξῆς. Ἔνϑα à ὁρῶ ὡς ταυτὸν ἐστὶν εἰπεῖν χάριν καὶ noc καὶ ἐπίηρα. ὃ γοῦν ἐν ἄλλοις εἶπεν, ἦρᾶ 

φέρων, καὶ, μητρὶ φίλῃ ἐπίηρα φέρων, ἐνταῦϑα οὕτω φράξει" φέρων' χάριν ἍἝἜχτορι δίῳ. ᾿Εν δὲ τῷ, 
ἡγεόμην Τρώεσσι λέγοι ἂν, ὡς καὶ προδεδήλωται, Τρῶας τοὺς ἐν τῇ μικρῷ 2 “Ζυκίᾳ. Κεῖται δ᾽ ἐντοῦϑα 

καὶ Ἰλιος ἐ ἐρατεινὴ, χαϑαά που καὶ «Ἰακεδαίμων. Ἔστι δὲ ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ μαϑεῖν χαὶ ὅτι ἀφεὶς 

100 Πάνδαρος ἑαυτὸν μέμφεσϑαι κατὰ τῶν τόξων τρέπει “τὴν ὀργὴν; βαρβαρικῶς ϑυμομαχῶν κατὰ 
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τῶν οὐδὲν αἰτίων, καὶ φησὶν, ὅτι qax; αἴσῃ ἀπὸ πασσάλου ἀγκύλα τόξα ἢ ἤματι τῷ ἑλόμην, ὅτε εἰς 
Ἴλιον Τρώεσσιν ἡγεόμην. καὶ τῷ Διὶ μὲν ἀνασχεῖν οὐδὲ νῦν ἐϑέλει χεῖρας , ὡς ὃ Aiveiag παρήνεσεν, 

ἀπειλεῖται δὲ τοῖς τόξοις δύο ποινὰς, κλάσιν τὲ καὶ καῦσιν, λέγων ὡς εἰ γοστήσω χαὶ ἐσόψομαι ὀφϑαλ- 

μοῖσι πατρίδ᾽ ἐμὴν ἄλοχόν τε καὶ ἱψερεφὲς μέγα δῶμα, αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπ᾿ ἐμεῖο κάρη τάμοι ἀλλότριος 
φὼς, εἰ μὴ ἐγὼ τάδε φαεινῷ ἐν πυρὶ ϑείην, χέρσὲ διαχλάσας" ἀνεμώλια γάρ μου ὀπηδεῖ. ( Vers. 209. ) 
Σημείωσαν δὲ ὅτι τὸ ἀπὸ πασσάλου ἐνταῦϑα μὲν πραγματικῶς εἴρηται, ὡς τῶν ἡρωικῶν προσώπων 

ἁπλούστερον οὕτω πολλὰ σχξύη χρεμώντων, καϑὰ καὶ τὸ τοῦ Τηλεμάχου ἱμάτιον, χαί τινὸς δὲ ἐν 

Ὀδυσσείᾳ κιϑάρα ἐκρέματο" ἡ δὲ ὕστερον παροιμία ἐπὶ πραγμάτων ἄλλως τὸ νόημα ἔϑετο, λέγουσα 
πασσάλῳ μὲν ἀναχρεμάσαι τὸ ἀπμελῆσαι, ἀπὸ πασσάλου δὲ λαβεῖν τὸ ἐπιμεληϑῆναι" ὁποῖον δή τι καὶ 20 

10 παρ᾽ Εὐριπίδῃ τὸ, ξυστὸν δ᾽ ἐπὶ πασσάλῳ. ἔχει δέ τινα πρὸς ταῦτα ὁμοιότητα καὶ ᾿Ησιόδου τὸ ὑπὲρ 
χαπνοῦ ϑεῖναι πηδάλιον. es δὲ καὶ πάσσαξ ὃ ὁ πάσσαλος λέγεται xaO ὑποχορισμὸν, 5 κωμῳδία οἶδε. 
(Vers. 212. Ἵ 'Ioréov δὲ καὶ ὅτι γλῶσσά τις λέγεται κυνδάλους λέγειν τοὺς πασσάλους, χαὶ χυνδαλο- 

πλίτας τοὺς πασσαλίσχους, ὅϑεν καὶ παιδιὰ τις διὰ πασσάλων γινομένη χυνδαλισμὸς ἐλέγετο. TO δὲ, 
καὶ ἐσόψομαι πατρίδα καὶ ἄλοχον καὶ λαμπρὸν οἶχον, λόγος ἐστὶν ἤϑους ἀφελοῦς. τοιοῦτον γὰρ τὸ 
ἐν δεινοῖς παραπλέχειν τῷ λόγῳ τὰ φίλτατα. (Vers. 213.) Τὺ -δὲ ὑψερεφὲς, ὅτε τὸ μέτρον ἀπαιτεῖ 
πρὸς ἀλλοῖον δάχτυλον, ὑψηρεφὲς γράφεται. Ὅρα δὲ τὸ ἀλλότριος φῶς ἀντὶ τοῦ πολέμιος, ὃ δηλοῖ 
μεγάλην δυστυχίαν, ἐὰν ὃ Πάνδαρος μετὰ τὴν τοῦ πολέμου λύσιν τοῦ Τρωικοῦ τοιοῦτον πάϑῃ i ἐν τῇ 
πατρίδι κακόν. Ὅρα δὲ καὶ "ὡς ἐξέφυγεν ὁ ὃ ποιητὴς παιγνιώδη παρήχησιν ἐν τῷ, ἀλλότριος φὼς, οἷα 30 

δυνάμενος μὲν, εἴ nep εἵλετο, μὴ ϑελήσας δὲ, παρηχῆσαι ex φωτὸς ἀνδρὸς xai φωτὸς πυρὸς, ἀλλὰ 

20 μόνον φαεινον πῦρ εἰπών. Τὸ δὲ διακλάσας ὠνοματοπεποίηται , καὶ ἔστι λειότερον ἢ 5" περ 5n ϑραῦσις. 

οὕτω δὲ καὶ τὸ λακεῖν καὶ τὸ λακίζειν εὐφωνότερόν ἐστι τῆς ϑραύσεως, καὶ τὸ φλᾶν δὲ χαὶ τὸ ϑλᾶν, 

ἀφ᾽ οὗ καὶ ϑλάσμα κατὰ τὸ κλάσμα καὶ ϑλαδίας βοῦς , ὡς n xal ἀπὸ τοῦ κλῶ κλάξζω xci πλεονασμῷ 
ὀκλάζω δίφρος ὑκλαδίας. Τὸ δὲ. ἀνεμώλια πάνυ ἀστείως εἴρηται, ὡς τῶν πτεροέντων ὀϊστῶν ἀξίων 

ὄντων ἀνέμοις ὀλέσϑαι διὰ τὸ ἄπρακτον καὶ ἀνενέργητον. χαί ἐστιν ὅμοιον τρόπον τινὰ τῷ, ἅρπυιαι 
ἀνηρείψαντο.. τὸ γὰρ ἀνέμοις ὀλλύμενον ἁρπυίαις ἀνήρειπται. καὶ τῶν τις δὲ καϑ' ἡμᾶς τῷ χρόνῳ 

“Παφλαγὼν τὸ γένος, ῥωμαλέος τὴν φύσιν, ἀνδρεῖος τὴν τέχνην, δεινὸς μὲν σπάϑην στρατιωτιχῶς gg 
ρίσασϑαι, το ξοῦσαι δὲ δεινότατος, μίαν καὶ δευτέραν καὶ τρίτην βολὴν δυστυχήσας ἐν πολέμῳ, εἰς áo 

τὸν αὐτὸν τῷ Πανδάρῳ νοῦν ἐμπεσὼν κατακλᾷ ϑυμῷ τὰ τόξα, καὶ οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ παραβάλλει 

HO ἑαυτὸν εἰς σφαγὴν, δυστυχίαν τοξείας αὐϑαιρέτῳ ϑανάτῳ τετιμηχὼς καὶ Davey ἑλόμενος. εἴ περ ζῶν 
30 ὀνειδισϑῆναι βαλεῖν ἀνεμώλια. Ὅτι δὲ, χαϑὰ προόρα noua. xol τὰ ὅμοια, οὕτω xci ἀνεμοόλια καὶ 

χατὰ χρᾶσιν ἀνεμώλια , πολλαχοῦ δηλοῦται. ἴσως δὲ χαὶ ὡς ἀπατῶ ἀπατήσω ἀπατήλια, οὕτως ἀνεμῶ 
ἀνεμώσω ἀνεμώλια, τὰ οἷον ἐξανεμούμενα. οὐ πάντῃ δὲ ταὐτὸν ἀνεμώλια εἰπεῖν καὶ ἀνεμόφϑορα, εἴ 
περ Ὅμηρος μὲν ἔπῃ “ἀνεμώλια οἶδε καὶ τόξα ἀνεμώλια" οἱ δὲ ὕστερον σπέρματά φασιν ἀνεμόφϑορα,541 
οἷς φϑορὰ ἐξ ἀνέμων, κατασεισάντων εἰς γῆν ἢ ἐκκαυσάντων εἰς ἀτελεσφόρητα. "(Vers. 218.) da0- 8 
τρεπτιχὸν μεσιτείας τὸ, μὴ Ó οὕτως ἀγόρευε, πάρος δ᾽ οὐκ ἔσσεται ἄλλως. παρέλχει δὲ ὃ πρῶτος δὲ 
σύνδεσμος xci κεῖται ἀντὶ τοῦ δῆ. παρασημειοῦνται ᾿Απίων καὶ “Ἡρόδωρος τὸ νὼ μογνοσύλλαβον vi- 
X0V κατὰ πτῶσιν αἰτιατιχὴν ἀντὶ TOU ἡμᾶς ἅπαξ ἐν ᾿Ιλιάδι χεῖσϑαι καὶ ἅπαξ ἐν Ὀδυσσείᾳ. € ὃ οὐδὲ πεέρι- 

σπᾶται ὡς δυϊκὸν, λῆγον εἰς ὦ. φησὶν οὖν ὧδε ὃ ποιητὴς, (Vers. 219. ) πρίν γ᾽ ἐπὶ νὼ τῷδ᾽ ἀνδρὶ 

χαὶ ἑξῆς. ὅτε pévroL σὺν τῷ L λέγει. αὐτὸ. ἐπ ̓ εὐϑείας τὲ τάσσεται, οἷον, νῶι δ᾽, ἐγὼ Σ ϑένελός τε, 

4o ἤγουν ἡμεῖς " καὶ ἐπὶ αἰτιατικῆς, οἷον ἐνταῦϑα τὸ, οἱ καὶ vot πόλινδε σαώσετον, καὶ νῶι δ᾽ ἐπαΐξας, 

καὶ ἀλλαχοῦ, οὐδ᾽ ἂν νῶι ἠέλιος διαδράκοι, ἤγουν ἡμᾶς. "( Vers. 222.) Τρώιοι ἐνταῦϑα ἵπποι οὐχ᾽ 19 

ἁπλῶς οἱ Τρωικοί" οὐ γὰρ ἔχουσί τι ἐξαίρετον οἱ τῆς Τροίας ἵπποι" ἀλλὰ οἱ τοῦ Τρωὸς, oi καὶ ἀϑά- 
γνατοι ἐλέγοντο, ὡς ἀλλαχοῦ ῥηθήσεται. ἑρμηνεύων οὖν ὁ ποιητὴς τὸ Τρώιοι φησὶ προϊὼν γενεῶς 
αὐτοὺς εἶναι, ἧς ἔδωχεν ὃ Ζεὺς τῷ Τρωί. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὲ ix τοῦ Τρφὸς ὃ Τρωικὸς ὀξυτόγου ὀνόματος, 

οὗ ϑηλυκὸν τὸ Τρῳαὶ γυναῖκες , διελύϑη τὸ Τρώιος i ἵππος, xai ὕτι ἔχοι ἂν ἀποριαν, πῶς τὸ Τρώιος 

ὁ Τρωικὸς οὐ προπερισπᾷ τὸ Τρῳὸς, ἵνα ἢ, ὡς πὲρ πατρώιος πατρῷος, Μινώιος Μινῷος, μητρώιος 
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μητρῷος οὕτω xai Τρώιος Todoc, χτητιχῶς 0 ἐκ Τροίας ἢ ὃ τοῦ Τρῳύς. καὶ ὅτι ἀρετὴ ἵππων πολεμι- 
στηρίων τὸ, ἐπιστάμενοι πεδίοιο κραιπνὰ μάλα ἔνϑα καὶ ἔνϑα διωχέμεν ἠδὲ φέβεσϑαι, ὃ δὴ -ivsiov 

ἐνταῦϑα εἰπόντος ἀπαραποιήτως οὕτω καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς ὃ Διομήδης ἐρεῖ. καὶ ὅρα τὸ ἐπίστασϑαι λεχϑὲν 

ἐπὶ τῶν τοῦ Ἰρωὸς inztov χατὰ ἐξαίρετον ὦ ug ἐπὶ λογικῶν διὰ τὸ καὶ ἀϑανάτους αὐτοὺς μυϑεύεσϑαι, ὡς 

30 ῥηθήσεται. καλῶς δὲ ἔχεν καὶ τὸ πεδίοιο, "ὡς τοῦ ἵππου ἐν τραχεινοῖς οὐ πάνυ εὐδοκιμοῦντος. ἐξ οὐ 

χαὶ παροιμία τὸ, Ἱππὸς εἷς πεδίον. Σημείωσαι δὲ ὅτι Αἰνείας μὲν οὕτως ἐν ὀλίγ ῳ ἐπαινεῖ τοὺς ἑαυτοῦ 
ἵππους ὡς πρὸς εἰδότα λέγων τὸν Πάνδαρον καὶ ἀορίστως ἀποϑαυμάζει, ἀόριστος γὰρ ϑαυμασμὸς τὸ, 

οἷοι Τρώιοι ἵπποι" Διομήδης δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς zal ὡρισμένως zai ἐπιμελέστερον ἐπαινεῖ αὐτοὺς, ἀρίστους 

τε εἰπὼν χαὶ γενεαλογῶν ἐχείνους πρὸς τὸν μὴ εἰδίτα CNÓéveAov xci ἐρεϑίξων οὕτως ἑαυτῷ τε καὶ τῷ 

ἑταίρῳ τὴν φίλιππον ἐπιϑυμίαν. ἐπίτηδες δὲ᾽ Ὅμηρος τοῦτο. ποιεῖ χαὶ τὸν περὶ τῶν ἵππων λόγον δια- 

φόροις μὲν προσώποις καὶ τόποις καταμερίξει εἰς ποικιλμὸν τῆς ποιήσεως, τὸν δὲ πλείω λόγον δίδωσι 

τῷ φιλίππῳ Διομήδει. Σημείωσαι δὲ ὅτὶ ὧδὲ μὲν ἐντελῶς εἴρηται τὸ, ἐπιστάμενοι ἔνϑα καὶ ἔνϑα τῆς 

REOR. διώχειν xci φέβεσϑαν" ἐν toig ἑξῆς δὲ ὃ Διομήδης ἐλλιπῶς λέγων μήστωρας φόβου αὐτοὺς 

ἀρκαλεῖ; μόκνου τοῦ φεύγειν μνησϑείς. δεῖ δὲ ἀναλόγως νοεῖν αὐτοὺς ἐχεῖ καὶ διώξεως μήστωρας, ἔνϑα 

καὶ τὸ μήστωρας ὡς ἐπὶ λογικῶν εἴρηται. "TO δὲ κραιπνὸς ὀξύνεται, λόγῳ τοιούτῳ. τὰ εἰς νὸς μετ᾽ 
ἐπιπλοχῆς συμφώνου τριγενῆ ἁπλᾶ ὀξύνεται᾽ χραιπνὸς, συχνὸς, πυκνὸς, πρυμνός. τὸ ὕμνος οὔτε τρι- 

γενὲς οὔτε ἁπλοῦν διὸ οὐδὲ ὀξύνεταί. ὡσαύτως καὶ τὸ πρέμνος καὶ εἴ τι τοιοῦτον. τὸ ἀμνὸς ὀξύνεται 
διὰ τὸ μὴ ἀντιστρέφειν τὸν κανόνα. ov γὰρ εἴ τε ὀξύνεται, ἤδη καὶ τριγενές ἐστι καὶ ἁπλοῦν. κραι- 
πνὸς δέ, φασιν, ὃ ταχὺς καὶ οἷον ERE ἢ ἀγνεμώχης. ἔστι γὰρ χάπω τὸ mvém, ἐξ οὗ κάπος τὸ 

δ4πνεῦμα. οϑὲν καπνὸς ὃ ὡς εἰπεῖν, * φασὶν, ἡνεμόεις, χαὶ πλεονασμῷ τοῦ Q καὶ ἐ χραιπνός. δύναται 
δὲ χαὶ παρὰ τὸ κάρα καὶ τὸ πγέειν ἐν ovyxoni καὶ πλεονασμῷ τοῦ tU εἶναι, καραπνὸς, εἶτα χραπνὸς καὶ 
κραιπνὸς, χαϑ' ὁμοιότητα τοῦ καραπάλη " ὅϑεν ἡ χραιπάλη" ἵνα ἢ κραιπνὸς ἄνϑρωπος τυχὸν 
ἢ ἵππος ἢ βοῦς ὃ ἕν τῷ σπουδῇ τρέχειν πνευστιῶν καὶ πολὺ ἀσϑμα πνέων ἐκ κεφαλῆς, περὶ ἣν στόμα 

8 xai ῥῖνες, ÓL ὧν τὸ τοιοῦτον πνεῦμα πρόεισιν. *( Vers; 224. ) Αἰνείας μὲν δυσελπίς ἐστιν ἐπὶ τῇ 
χατὰ τοῦ Διομήδους ὁ ὁρμῇ. διό φησιν ὅτι οἱ ἵπποι σώσουσιν ἡμᾶς, εἴ πὲρ ὃ Ζεὺς τῷ Διομήδει κῦδος 

ὀρέξει. τοῖς ἵπποις οὖν πέποιϑε. διὸ καὶ ἡττᾶται. ὃ᾽ μέντοι Διομήδης, ὡς πρέπει στρατιώτῃ, τὴν 

ἀγαϑὴν ἐλπίδα προβαλεῖται xoi ὡς ϑαῤῥῶν τὴν νίκην ἐντελεῖται τῷ XOsvéAo, ἐὰν ἡ ̓ Αϑηνᾶᾷᾶ κῦδος 
αὐτῷ ὀρέξῃ, ἐπαΐξαι τοῖς ἵπποις τοῦ «Αἰνείου καὶ ἐξελάσαι αὐτοὺς ἐκ Τρώων εἰς τοὺς ᾿ΑΙἰχαιούς" O xci 

16 γέγονεν. * ( Vers. 227. ) Τὸ πεζεῦσαι τοῦ ἅρματος ἵππων ἀποβῆναι λέγει. οὕτω δέ τις ἀποβαίνει καὶ 

γηός. Δ4έξασϑαι οὐ μόνον τὸ λαβεῖν, οἷον μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα δέξαι, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπαντῆσαι 
καὶ ἀντιστῆναι, oiov, ἠὲ oU τόν ys δέδεξο, μελήσουσι δέ μοι ἵπποι" xol, τόνδ᾽ ἐγὼ ἐπιόντα δεδέξομαι 

20 ὀξέϊ δουρί. “Ἡνία δὲ σιγαλόεντα vd τεχνικῶς καὶ εἰς κάλλος εἰργασμένα, "ἐφ᾽ οἷς οὐχ ἔχοι ἄν τις εἰπεῖν 
τι. ἀλλ ἑστήξεται ἄφωνος, σιγῇ ἀφοσιούμενος τὰ τοῦ ϑαύματος. οἱ δὲ σιγαλόεντα φασιν ἐλλείψει 
τοῦ τ τὰ χατεστιγμένα ποικίλμασιν, ἢ τὰ εὐμάλακτα κατὰ τοὺς λεγομένους μάσϑλητας καὶ διὰ τοῦτο 
σιγηλὰ καὶ μὴ ϑορυβοῦντα ψόφῳ ἤχου κατὰ τοὺς ἀδεψήτους ἱμάντας. ὅϑεν ἀστείως καὶ ἀμύγδαλά 
τις ἔφη σιγαλόεντα τὰ μὴ ψοφητικὰ ἐν τῷ χλᾶσϑαι ἀλλὰ πιεσμῷ δακτύλων ἐνδιδόντα εἰς ϑραῦσιν. 

35 "( Vers. 220.) Τὸ ἐν ἄλλοις i ὑπὸ τοῦ Νέστορος λόγῳ παραγγελϑὲν ἐνταῦϑα πρὰγματιζῶς χεῖται. ὃ μὲν 
γὰρ εἶπεν ἐν τῇ Ó ῥαψῳδίᾳ, ὅτι ὃς ἂν ἐχ τοῦ οἰχείου ἅρματος εἰς ἕτερον ἅρμα ἔλϑοι, ἔγχει ὀρεξάσϑω, 
τουτέστι, μὴ γινέσϑω ἡνίοχος, ἀλλὰ ἁπτέσϑω δόρατος" ἐνταῦϑα δὲ 0 Πάνδαρος, ἀναβὰς εἰς τὸ τοῦ 
Αἰνείου ὃ ἅρμα, οὐ ϑέλει τὰ ἡνία, λαβεῖν, ἀλλὰ δέχεται τὸν Διομήδην ὀξέϊ δουρὶ, λέγων χαὶ (Vers. 231.) 

40 αἰτίαν τὸ, μήποτε, φευγόντων ἡμῶν, τὼ μὲν, ἤγουν *oi δύο 1 ἵπποι; δείσαντε ματήσετον , τεὸν φϑόγ- 

yov. ποϑέοντε, ὁ δὲ ἐχϑρὸς ἐπαΐξας ἡμᾶς τε κτείνῃ καὶ ἐλάσῃ μώνυχας. ἵππους, καὶ ὅτε μᾶλλον ὑφ᾽ 
ἡνιόχῳ εἰωϑότι., τουτέστι συνήϑει, χαμπύλον ἅρμα οἴσετον. ἔνϑα i ὅρα τὴν ὑπο πρόϑεσιν συνήϑως 

φιληδοῦσαν συντάξει δοτιχῇ. ἐἶτα καὶ ἐπιτάσσει τῷ Αἰνείᾳ τὸ ποιητέον, εἰπών" ἀλλὰ σύ γ᾽ αὐτὸς 

ἔλαυνε τεὰ ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω, τόνδε δ᾽ ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξομαι. καὶ ἔστι πιϑανὸν τὸ πλάσμα τοῦτο 
τοῦ ϑάρσους, ἵνα μὴ ἡνιοχήσας 0 ἐπίορχος καί πὼς ὑποδείσας τρέψῃ τοὺς ἵππους φεύγειν καὶ διαδράσῃ 
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τὸ ϑανεῖν. ἔστιν οὖν κἀνταῦϑα ἰδεῖν ὡς τὸ αὐτὸ “Ῥόημα εἰς διαφόρους ἤλῖϑε, τόν τε Νέστορα, ὡς543 
προδεδήλωται, καὶ τὸν Πάνδαρον. Ὅρα δὲ xoi ὅπως καὶ ὃ Πάνδαρος, οἰωνιζόμενος ἑαυτῷ χαχὰ, 
οὐκ ἀγαϑὰ χαραδοχεῖ, ἀλλὰ τὰ πρὸς τὸ φεύγειν λαλεῖ, καϑὰ xci ὃ Αἰνείας, ὡς εἴρηται. ( Vers. 233. ) 
Mará&v δὲ viv ἐπὶ ἵππων λέγεται τὸ ματἀϊοπραχγεῖϑι xal ἀργοὺς ἵστασϑαι, ἐξ oU καὶ ματίη ἐν τοῖς ἑξῆς 
ἐπὶ ἀνϑρώπων ἡ ματαιοπραχγία. διὸ καὶ ἑρμηνεύων ὁ ποιητὴς νῦν τὴν λέξιν οὕτω φησί" ματήσετον 
οὐδ᾽ ἐϑέλητον ἐκφέρειν πολέμοιο, ὡς ταὐτὸν ὃν τὸ ματᾶν καὶ τὸ ἀκινητίζειν. ἰστέον δὲ ὅτι οὐ μόνον 
ματίη ϑηλυκὸν G ὄνομα, ἀλλὰ καὶ μάτιον οὐδετέρως παρὰ τοῖς μεϑ᾽ Ὅμηρον. εἶδος μέντοι μέτρου ἐκεῖνο. ᾿ 
ὅϑεν καὶ ματιολοιχὸς ὃ éx τοῦ παραμετρεῖν λείχων ἤτον κερδαίγων. οἱ E παλαιοί φασι καὶ ott μάτιον 
τὸ ὀλίγον κλάσμα" ἕτεροι δὲ ὅτι μάτιον τὸ ἁπλῶς μικρόν. ἔστι δὲ ὅτε "καὶ ἐπὶ πολλοῦ. ὅϑεν xoi τὸν τὸ 

10 πλεῖον jj δεῖ λείχοντα ματιολοιχόν φασι. τινὲς δὲ τὸν τοιοῦτον ἄλλως ἑρμηνεύοντές φασιν ὅτι ματιολοι- 
χὸς ὃ περὶ τὰ μικρὰ σινάμωρος, καὶ πανοῦργος. τὸ μέντοι ματῶν οἱ παλαιοὶ xai ἄλλως διασαφοῦντες 

ματῆσαν φασὶ τὸ ἁμαρτεῖν" ὥστε χατὰ τούτους οὐ μόνον ἵππος pero ὡς μάτην εἰς χρείαν ἐλϑὼν, 

ἀλλὰ καὶ τοξότης, & περ ἀφεὶς βέλος οὐκ εὐστοχήσει. οὕτω δὲ xci αἰχμητὴς καὶ ἕτεροι. παράγωγον 

δὲ τοῦ τοιούτου ῥήματος τὸ ματάξειν παρὰ Σοφοκλεῖ. ποιητικὰ δὲ ἄμφω. κοινὸν δὲ τὸ ματαιάζειν, 
ἴσως δὲ καὶ τὸ ματαΐζειν, ὅμοιον ὃν τῷ ἑβραΐζειν καὶ τοῖς τοιούτοις. ἰστέον δὲ ὕτι, ὥς πὲρ ματῶ 

412 ματάζω, καϑὰ ἐῤῥέϑη, οὕτω σὺν ἄλλοις καὶ τοπῶ τοπάζω, ἤγουν τόπους τινὰς καὶ ἀρχὰς νοημάτων 
ἔχω εἰς τὸ ὑπονοεῖν τόδε τι. ἡ δὲ κοινὴ dep ἐκ τοῦ ἑτέρου τόπου τοῦ φύσει περιεχτικοῦ τοπάζξειν 
λέγει, ὃ καὶ κοιτάξειν. τοπάζξει yovv τις ϑηρία εἰς "τὸ χυνηγηϊϑῆναι. (Vers. 256.) Τὸ δὲ ἐλάσῃ ἀντὶ 20 

τοῦ ἀπέλασῃ, ἀπαγάγῃ, ὡς xoi τὸ, οὐ γὰρ πώποτ᾽ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν, ἀντὶ τοῦ ἐξήλασαν χατὰ 

20 συνήϑη προϑέσεως ἔλλειψιν. διὸ xal ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρεῖ" Αἰνείαο χαλλίτριχας ἵππους ἐξήλασε Τρώων. 

ΜἭωνυχες δὲ ἵπποι πρὸς ἀντιδιαστολὴν ἄλλων ζῴων πολυωνύχων καὶ διχηλῶν. *(Vers. 259.) Τρεῖς 28 
καὶ ἐνταῦϑα κεῖνται ἀσύνδετοι μετοχαὶ ὡς ἐν ἰδέᾳ γοργότητος, ἐν τῷ, ὡς ἄρα φωνήσαντες, ἐς ἅρματα 
ποικίλα βάντες ἐ ᾿ἐμμεμαῶτες, ἐπὶ Τυδείδῃ εἶχον ἵππους. ( Vers. 240.) "Eori δὲ xai τὸ, ini Τυδείδη 

εἶχον, ἀντὶ τοῦ, ἤλαυνον κατὰ τοῦ Τυδείδου. καὶ σημείωσαι ὅτι χαὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ τὸ, δαιμονίη, τί μοι 

-ἐπέχεις ; τοιοῦτόν τι δηλοῖ" τί ἐπ᾿ ἐμοὶ ἔχεις καὶ οἱονεὶ διωχτικῶς ἐλαύνεις ut; * ( Vers. 245. ) Τὸ, ἐμῷ 45 

χεχαρισμένε ϑυμῷ, ταὐτόν ἐστι τῷ φίλτατε. (Vers. 246.) ' Ev τῷ, εὔχεται εἶναι; xai, εὔχεται ἐχγε- 

γάμεν, εἰς ταὐτὸν ὁ ποιητὴς TO εἶναι xal τὸ γενέσϑαι. διὸ καὶ ταὐτόν ἐστι καὶ "τὸ, ϑεοὶ αἰειγενέται,5 44 
xc, ϑεοὶ αἰὲν ἐόντες. καὶ ἐνταῦϑα ἐπὶ Διομήδους καὶ Σ'ϑενέλου δείκνυσιν ὃ ποιητὴς τὸ τῆς φιλίας χρή- 
σιμον καὶ ὡς κατὰ τὴν παροιμίαν, εἷς ἀνὴρ οὐδεὶς ἀνήρ. Διομήδης μὲν γὰρ ὅλος ἔργου γίνεται, πεζὸς 

$0 μαχόμενος" μόνος δὲ ὁ XOévelog σωματοφυλακεῖ, διοπτεύων ἀφ᾽ ὑψηλοῦ τοῦ ἅρματος. μή ποτέ τις 
ἐξ ἀφανοῦς ἐπέλϑοι τῷ Διομήδει κίνδυνος. ὅϑεν καὶ τὸν Αἰνείαν καὶ τὸν Πάνδαρον ἐπιόντας αὐτῷ 
ὡς ἐκ περιωπῆς προορᾷ. καὶ εἰπὼν, ὅτι ἄνδρε ὃ ὁρόω κρατερὼ ἐπὶ σοὶ “μεμαῶτε μάχεσϑαι, iv ̓ ἀπέλεϑρον 
ἔχοντας, ὃ μὲν τόξων εὖ εἰδὼς, Πάνδαρος, ὁ δὲ “Αἰνείας, εἶτα τὸν Διομήδην εἰς εὐσχήμονα φυγὴν 

προκαλεῖται, λέγων" ( Vers. 249.) ἀλλ΄ ἄγε δὴ χαζώμεϑα ἐφ᾽ ἵππων, ἤτοι ἀναχωρήσωμεν, μηδέ μοι 
οὕτω ϑῦνε διὰ προμάχων, μή πως φίλον ἤτορ ὀλέσσῃς. τοῦτο δὲ λέγει, ὡς ἂν ἀναβὰς "εἰς ὁ ἅρμα μήτειο 
πεζὸς πρὸς ἱππέας διαμάχοιτο, καὶ φύγῃ δὲ, ἐὰν βούλοιτο. (Vers; 352. ) Καὶ αὐτὸς μὲν οὕτω λαλεῖ" 

ἀχούει δὲ ὅσα τις ἂν εἴπῃ ἀνδρεῖος ἄνϑρωπος" μὴ τι φόβονδ᾽ ἀγόρευε, οὐ γάρ μοι γενναῖον ἀλυσχά- 
413 ζοντι μάχεσϑαι, οὐδὲ καταπτώσσειν, ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν. " ( Vers. 255.) Ὀχνείω δ᾽ ἵππων 28 

ἐπιβήμεναι, ἀλλὰ καὶ αὕτως ἀντίον εἶμι αὐτῶν, τρεῖν " ovx ig Παλλὰς ᾿ϑήνη. ἐφ᾽ οἷς καὶ τὴν ἀγα- 

áo ϑὴν ἐλπίδα προβεβλημένος ὃ Διομήδης φησὶν οὐκ ἂν eu μφοτέρους ἐχείνους παλιννοστῆσαι, εἰ γοῦν 

ἕτερός ys φύγῃσι. καὶ ὅρα οἷον ϑυμὸν ὁ Διομήδης ἀνέλαβε μετὰ τὴν ὑπὸ Πανδάρου πληγὴν, πατρῴ- 
ζων καὶ ἐνταῦϑα. λόγος γὰρ xai τὸν Τυδέα κατὰ Θήβας ὑπὸ Μελανίππου υἱοῦ ᾿Αστακοῦ τρωϑέντα 

σφόδρα ἀγανακτεῖν, ὡς δὲ ᾿Αμφιάρεως, ἀνελὼν τὸν Μελάνιππον, προεκόμεσε τὴν ἐκείνου χεφαλὴν τῷ 
Τυδεῖ, αὐτὸς διελὼν δοφεῖ τὸν iyxég ahoy δίκην ϑηρός. ὅτε καὶ ἡ uiv ̓᾿Ιϑηνᾶ, φησὶν, ἀϑανασίαν 

αὐτῷ φέρουσα ἀπεστράφη διὰ τὸ μύσος. ὁ δὲ ἰδὼν ἐζήτησε, x&v γοῦν τῷ υἱῷ τὴν ἀϑανασίαν χαρίσα- 
σαι. καὶ τοῦτο μὲν τοιοῦτον. ( Vers. 260. sqq.) Ὁ δὲ Διομήδης, ὡς εἴρηται, μετὰ τὴν πληγὴν 
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ἐρεϑισϑεὶς, εἶτα xci ὡς πάνυ φίλιππος τῷ “Σ ϑενέλῳ ἐντέλλεται οὕτως" αἴ κέν μοι πολύβουλος ᾿48 ἡνὴ 
χῦδος, ὡς xal προεῤῥέϑη., ὀρέξη ἀμφοτέρω κτεῖναι, σὺ δὲ, ἤγουν σὺ δὴ, τούσδε μὲν ὠχέας ἵππους 

ἀρ αὐτοῦ ἐρυκαχέειν, ἤγουν κάτασχε, ἐξ ἄντυγος τῆς τοῦ ἅρματος δηλα"δὴ, ἡνία τείνας, ἵνα δοχοῦντες 
ἄγχεσϑαι καὶ ὑπό τινος ἐπέχεσϑαι ἡσυχάξωσιν. ἐπαΐξαι δὲ τοῖς τοῦ “Αἰνείου ἵπποις μεμνημένος καὶ 
ἐξελάσαι εἰς τοὺς “Ἕλληνας, εἰταὰ xci γενεαλογεῖ τοὺς ἵππους, ἀτιτάλλων οἷον αὐτοὺς ἐν ψυχῇ, ἐχ 

τῆς γενεᾶς, λέγων. ἐχείνους eivau, ἧς ἔδωχεν ὁ Ζεὺς τῷ Τρωὶ ποινὴν I1 ανυμήδεος, &vÜ ὧν ἐχεῖνος πρὸ 

ὥρας ἡρπάγη, ὡς ἐν τῇ v ῥαψῳδίᾳ ῥηθήσεται. ἐξ ὧν γενεῆς ἔχλειμεν ὃ ὁ τοῦ Αἰνείου πατὴρ Ay gione, 

945)nocyov ϑήλεας ἵππους. "( Vers. 270.) Τῶν ot, φησιν, ἐξ ἐγένοντο ivi μεγάροισι γενέϑλη, τοὺς 
6 μὲν τέσσαρας αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλ᾽ ἐπὶ φάτνῃ. τὼ δὲ δίο Αἰνείᾳ δῶκε, μήστωρε φόβοιο, καϑὰ προείρη- 

ται. καὶ σημείωσαν ὅτε γενεὴ οὐ μόνον ἐπὶ ἀνδρῶν ἀλλ᾽ ἰδοὺ καὶ ἐπὶ ἀλόγων ζῴων εἴρηται. λέγεταν δὲ 10 
10 x«i ἐπὶ φύλλων, ὡς τὸ, οἵ] mp φύλλων γενεή. λέγει δὲ ὃ Διομήδης περὶ τῶν τοῦ Αἰνείου "ἵππων 

καὶ ὅτι ἄριστοι ἵππων, ὅσοι εἰσὶν Vm ἠῶ T ἠέλιόν τε, πάνυ ἐξαίρων αὐτοὺς τῷ τοιούτῳ ἐπαίνῳ" οὕς 
καὶ ἐὰν λάβοιμέν, φησιν, ἀροίμεϑα ἂν κλέος ἐσθλόν. τοῦτο δὲ οὐ πάνυ πολὺ ἀπέχει περέφρασις εἶναι 
τοῦ, ἠράμεϑα μέγα κῦδος. καὶ Ope ὅπως τοὺς ἵππους φιλῶν οὐχὶ, ἐὰν κτείνῃ τοὺς ἄνδρας, φησὶ 
κλέος λαβεῖν, ἀλλ᾿ ἐὰν λάβη τοὺς ἵππους, ὡς ἐνταῦϑα παρ᾽ αὐτῷ κειμένου τοῦ μείζονος ἀριστεύματος 
διὰ τὸ τοῦ λαφύρου ἔνδοξον. χαὶ τοιοῦτον μὲν τὸ Ὁμηρικὸν τοῦτο χωρίον" τὰ δὲ κατὰ μέρος ἐν αὐτῷ 
τοιαῦτα εἰσί. (Vers. 244.) Τὸ μὲν, ἐπὶ σοὶ μεμαῶτε μάχεσϑαι, ἀντὶ τοῦ xarà σοῦ, xei ἔστι διασα- 
φητικὸν τοῦ, ἐπὶ Τυδείδῃ ἔχον ἵππους. (Vers. 245.) δύναμις δὲ ἀπέλεϑρος λέγεται ὡς ἀπὸ ἀπείρονος 
γῆς κατὰ ἐπίτασιν ἡ πολυπέλεϑρος ἢ καὶ κατὰ στέρησιν ἡ μὴ δυναμένη πελέϑρῳ ἤτοι πλέϑρῳ ὑποπε- 
σεῖν. ἔστι δὲ πέλεϑρον τὸ καὶ πλέϑρον μέτρον γῆς πήχεων Ec', διμοίρου, ὡς ἐν τοῖς ᾿Απίωνος καὶ Hpo- 30 

20 "δώρου φέρεται. ἀνάλογα δὲ πρὸς τὸ πέλεϑρον τὸ πτολίεϑρον, ῥέεθρον, πύρεϑρον, φαρύγεϑρον. 
( Vers. 244.) Τὸ δὲ, ἄνδρε ὁρόω" 0 μὲν Πάνδαρος, ὃ δὲ Αἰνείας, καινοπρεπῶς ἐσχημάτισται. ἐχρῆν 
γὰρ εἰπεῖν, ἄνδρε ὁρῶ, τὸν uiv Πάνδαρον, τὸν δὲ «Αἰνείαν. ὃ δὲ τελείαν στίξας εἰς τὸ, ἄνδρε 600, 
ἐπάγει ὡς ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς" ὁ μέν ἐστιν & δεῖνα, ὃ δὲ ὃ δεῖνα. καί ἐστιν ὅμοιον τῷ, φημὶ κατανεῦσαε 
Δία Κρονίωνα " ἀστράπτων ἐπιδέξια. (Vers. 248.) ᾿Ενταῦϑα δὲ καὶ γενεαλογίαν παραῤῥίπτων φησὶν, 
ὅτι «Αἰνείας υἱὸς μὲν ̓ Αγχίσαο εὔχεται ἐχγεγάμεν, ὃ δὴ πρὸ βραχέων ἐγράφη, μήτηρ δέ οἱ ἔστ᾽  Aqpo- 
δίτη. ποιεῖ δὲ τοῦτο δεινῶς, ἵνα εὐθὺς προσφυῶς κολλήσῃ τὸ τῆς ̓ Αφροδίτης ἐπεισόδιον, πεισομένης 
διὰ τὸν υἱὸν, € δηλωϑήσεται. Ὅρα δὲ καὶ ὅτε, TOU Θμήρου εἰπόντος περιφραστικῶς, μή πως φίλον 

ἦτορ ὀλέσῃς, ἀντὶ τοῦ ἀποϑάνῃς, λαβὼν ἐντεῦϑεν ὃ Ο Εὐριπίδη: ἔφη τὸ, "Exropog τ᾽ ἀπόλλυται ψυχή. 

3o Σημείωσαι 02 xoi ὅτι Ἀἐνταῦϑα φανερῶς τὸ αὕτως χαὶ τὸ οὕτως ταὐτὸν δηλοῦσι. “Σ:ϑενέλου γὰρ εἰπόν- 30 

τος, μηδέ μοι οὕτω ϑῦνε διὰ προμάχων, ὃ Διομήδης λέγει, ἀλλὰ καὶ αὕτως εἶμι ἀντίον αὐτῶν. 

(Vers. 252.) Τὸ δὲ, μή μοι φόβονδ᾽ ἀγόρευε, ἐλέλειπται. καί πως 5 φρᾶσις οὕτω συνεπισπεύδει τῇ 
περισπερχείᾳ τοῦ ἥρωος. ἔστι γὰρ τὸ πλῆρες οὕτω πως" μή μοι ἀγόρευε τραπῆναι φόβονδε" ἢ; μή μον 414 
ἀγόρευε ὀτρύνων φόβονδε" ἢ γοῦν ἀλλὰ, μή μοι ἀγόρευε τὰ φόβονδε , ἤγουν τὰ πρέποντα εἰς φυγήν. 

τηρηϑήσεται δὲ καϑ' ὅμοιον λόγον κατωτέρω καὶ ἕτερα ἐλλειπτικά, (Vers. 253.) Ἐν δὲ τῷ, οὐ γάρ 
uot γενναῖον ἀλυσχάζοντι μάχεσθαι, οὐδὲ καταπτώσσειν, ἦϑος ϑαρσαλέον xci ἀνδρεῖον ἐνδείκνυται. 

ἔστι δὲ τὸ μὲν γενναῖον ἀσύνηϑες" οὐ γὰρ ἐπὶ ἰσχυροῦ κεῖσϑαι νῦν βούλονται οἱ παλαιοὶ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ 
ἐκ γένους, ἢ μᾶλλον ἀπὸ γέννης, ἵνα λέγῃ ὅτι οὐ προγονικόν μοι τὸ δειλαίνεσϑαι" ἢ καὶ ἄλλως κατὰ 

4o τοὺς παλαιοὺς, γενναῖον "τὸ συγγενὲς xci ἔμφυτον xai κατὰ Πίνδαρον εἰπεῖν ἐμφυές. ὅτε δέ που 
ὁ Πλάτων γενναῖα λέγει σῦκα, οὐ μόνον τὰ εὐγενῇ δοκεῖ οὕτω καλεῖν, ἀλλ ἴσως καὶ τὰ ἐπιγεγεννημένα 40 

ἐξ ἐπεμβεβλημένων συκεῶν xarà τὰς παρὰ τῷ Αριστοτέλει ἐπεμβολάδας ἀπίους, τὰς κοινότερον εἰπεῖν 

ἐγκεκεντρισμένας. τοιαύτη δὲ ἴσως καὶ ἡ παρ᾽ αὑτῷ 7ενναία σταφυλ ἡ τάχα δὲ καὶ ἡ μεγάλη, καϑὰ καὶ 

γεννικὸν χρέας παρὰ τῷ χωμιχῷ τὸ ἁδρὸν κόμμα. ἰστέον δὲ ὅτι xoi zvxi0t μέχρι νῦν γενναῖον ἄνδρα 
οὐ τὸν ἰσχυρόν φασιν ἀλλὰ τὸν ἀπὸ γένους καὶ μὴ τυχόντα καὶ ἀφανῆ. Τὸ δὲ ἀλυσκάζοντι ἢ ἀλυσχά- 

δάθξοντα μάχεσϑαι, “ἄμφω *yap ἀσόλοιχα, τὸ ἐν σχήματι φυγῆς ὅμως" πάλιν μάχεσϑαι" 0 πὲρ καὶ λέον- 

τός ἐστιν ἴδιον. οὕτω δέ που καὶ ὁ «Αἴας φεύγων ἀνϑίσταται τοῖς διώκουσι. προὐπάρχει δὲ τοῦ ἀλυσκά- 
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Gu» τὸ ἀλύσχειν, ἀμφοῖν δὲ τὸ ἀλίω. ὡς γὰρ μεϑύω μεϑύσκω, οὕτως ἁλύω ἀλύσχω, καὶ ἐξ αὐτοῦ 
ἀλυσχάξω, ( Vers. 254. ) llrocaav δὲ τὸ προτροπάδην φεύγειν, ἐξ οὗ καὶ πτὼξ λαγωός. ( Vers. 255. ) 
Τὸ ὀκνεῖν δὲ ἰστέον. ὅτι XV Ὅμηρος € ἐπὶ τοῦ ὀκνηλῶς ἔχειν ἔταξεν, | ἵνα ἢ ὀχνεῖν τὸ οὐκ Ovtiv ἤγουν μὴ 
ἐνεργεῖν, ἀλλ ἡ πλείων χρῆσις τῶν ue Ὅμηρον ἐ ἐπὶ φόβου τὸν OxvOY τίϑησι" καί ἐστι πολλὴ ἡ χρῆσις 
παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ. ᾿Επιβαίνειν δὲ ἵππων λέγει τὸ εἰς ἅρμα ἀναβαίνειν, ὡς περ ἀποβαίνειν τὸ πεζεύειν. 
(Vers. 256.) Τὸ δὲ, τρεῖν μ᾽ οὐκ ἔα. Παλλὰς ᾿Αϑήνη, οὕτω ogni piii παρὰ τοῖς παλαιοῖς. 
ἔϑος Ὁμήρῳ τὰ τῆς δευτέρας συζυγίας τῶν περισπωμένων ῥήματα κατὰ τὸ “δεύτερον xci τρίτον 10 

πρόσωπον πολλάκις εἰς δύο & διαλύειν" ὧν τὸ μὲν πρῶτον συνεσταλμένον, τὸ δὲ δεύτερον i ἐχτεταμέ- 
vo» σὺν τῷ ( οἷον, οὐχ᾽ ὁράᾳς, οἷος κἀγώ" PT ἰσχανάᾳ δαχέειν" καὶ, ἐκπεράᾳ μέγα χῦμα" καὶ, 

10 οὐχ ἐάᾳ - Κρονίδης. τοῦτο τὸ cq 5 ἐὰν ἀποκοπῇ » ποιεῖ ὡς ἐν μέτρῳ δακτυλιχῷ τὸ, τρεῖν μ᾽ οὐχ 

ἔα, ἀναβιβασϑέντος τοῦ τόνου μετὰ βραχείας τῆς. παραληγούσης, ὡς τῆς ἐν τῷ τέλει μαχρᾶς ἀποχο- 
πείσης. οὐ γὰρ εἶχεν ἀναλογίαν τινὰ ἡ ὀξυτόνησις. εἰ δὲ γράφεται, ruv μ᾽ οὐκ ig, περισπωμένως, 
ὅ meg ἥκιστα ἐν τοῖς παλαιοῖς εὕρηται, ϑεραπευϑήσεται σπονδειακῶς τὸ μέτρον διὰ συνιζήσεως. 

(Vers. 258.) Τὸ δὲ, εἰ γοῦν ἕτερός γε φύγῃσιν, ὅμοιον μέν ἐστι τῷ ἀλλαχοῦ εἰρημένῳ περὶ τῆς ΄ἅτης" 
κατὰ δ᾽ οὖν ἕτερόν ye πέδησεν. ἔστι δὲ καὶ αὐτὸ ἐλλειπτιχὸν, δηλοῦν χατὰ τὸ ἀπὸ κοινοῦ σχῆμα ὅτι, 
εἴ πὲρ ἀνάγκη φυγεῖν, οὐ φευξοῦνται οἱ δύο ἀλλ᾽ ὁ εἷς, ὃ καὶ γίνεται. ἀγχίνους γάρ ἐστιν ὃ Διομήδης 
τὸ μέλλον "προϊδεῖν. (Vers. 200.) διὸ x«i ἡ πολύβουλος κατὰ τὸν ποιητὴν ᾿ϑηνᾶ λέγεται αὑτῷ 20 
συναίρεσϑαν τῆς μάχης, τουτέστιν ἡ φρόνησις, ἣν προσφυῶς τῇ ἀλληγορίᾳ πολύβουλον ἔφη κατὰ μετά- 
ληψιν τοῦ πολυμήχανος καὶ ἔτι μᾶλλον τοῦ πολύμητις. ἐλλέλειπται δὲ χαὶ τὸ μεμνημένος" λείπει γὰρ 

20 τὸ, οὗ εἶπον, ἤ τι τοιοῦτον. (Vers. 266.) Τὸ δὲ ποινὴν ἀντὶ τοῦ ἀντάλλαγμα κεῖται, ὥστε σημειω- 
τέον ὅτι ποινὴ οὐ μόνον λέγεται τὸ ὑπὲρ φόνου ἀλλὰ καὶ τὸ ἁπλῶς ἀντισήχωμα. ἡ δὲ χρῆσις πολλὴ παρὰ 
Πινδάρῳ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καϑὰ ἡ ποινὴ ἀμοιβήν τινα ἔστιν ὅτε δηλοῖ, οὐχ ὡς ἀπὸ τοῦ φόνου ἴσως, ἀλλὰ 
τοῦ πόνου, ὃ πέρ ἐστι τῆς ἐπαινετῆς ἐνεργείας, οὕτω καὶ ἡ ἄμυνα. φησὶ γὰρ ὁ γραμματικὸς ᾿Ἄριστο- 
φάνης τὸ ̓ ἀμίνεσϑαι οὐ “μόνον a d τὸ χαχῶς παϑόντα ἀντιδιατιϑέναι, ἀλλὰ τεϑεῖσϑαι καὶ ἀντὶ 

ψιλοῦ τοῦ ἀμείψασθαι ὃ ὁτιοῦν. καὶ φέρει χρῆσιν ἔχ τὲ ᾿Δλχμᾶνος τὸ, οὐ γὰρ πορφύρας τόσσος xopos, 
ὥστ᾽ ἀμύνα'"σϑαι" καὶ ἐκ τῶν Θουκυδίδου τὸ, ἀξιούτω τοῖς ὁμοίοις ἡμᾶς ἀμύνεσϑαι. Ἢ δὲ ἄρχουσα 3o 
τοῦ Γανυμήδεος οὐκ ἀλόγως, ἀλλὰ κατὰ ἀναλογίαν τοῦ γάνος ἐν ἑνὶ ἐκφέρεται y. κἂν πολλοὶ; ἐν οἷς 
γράφουσι, διπλαάζωσιν αὐτό. ( Vers. 267. .) Τὸ δὲ, ὑπὸ ἠῶ T ἠέλιόν τε, ἐκ ἐκ παραλλήλου τὸ αὐτὸ δηλοῖ. 

ἐχ τούτου δὲ λαβόντες οἱ ὕστερον τὴν Un οὐρανὸν vg ̓ἥλιον λέγουσιν. ὅρα δὲ εἰ πρός τινὰ ἔμφασιν 

5o ἐτυμολογίας συναπτῶς αἱ τοιαῦται λέξεις παράκεινται, ἵνα λέγοιτο ἠέλιος ὡς ἠοῦς ἕλην ποιῶν τῇ κατὰ 

τὸν ἀέρα ϑερμότητι. ( Vers. 269.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ, ὑποσχὼν ϑήλεας Ἱ ἵππους, καιρίως φρασϑὲν, ἀντὶ 

τοῦ ὑποβαλὼν καὶ ὑποϑέμενος τοῖς ἄῤῥεσιν ἵπποις εἰς ὀχείαν. καὶ οὐχ ἔστιν ἑτέραν χρείττονα εἰς 

τοῦτο λέξιν εἰπεῖν. τοιοῦτος δέ τις νοῦς ὕπεστι καὶ τῷ ὑποσχεῖν λόγοις τὰς ἀκοὰς, καὶ χεῖρα τοῖς διδο- 

μένοις ὑποσχεῖν. ἔστι δὲ τὸ, ὑκοηχὼν ϑήλεας ἵππους,. καὶ διασαφητικὲν τοῦ ἔκλεψεν. ov γὰρ ἵππους, 

φησὶν, ὑφείλετο ̓ Ἵγχίσης, ἀλλ igo ̓ φίσατο γονὴν ἐξ ἐχείνων λαβεῖν διὰ λαϑραίας ὀχείας. καὶ ἔστι χλο- áo 

πή τις καὶ τοῦτο οἰκονομικὴ xai δόλον οὐ πάνυ τι μωμητὸν ἔχουσα, πρέπουσα δὲ φιλοκάλῳ ἀνδρὶ » μὴ 

ἔχοντι ἀδόλως τὸ ἐφετὸν πορίφασϑαι. Τὸ δὲ ϑήλεας οἱ μὲν προπαροξύνουσιν ὡς ἀπὸ τοῦ ἡ θῆλυς, 

οἷον χαὶ τὸ, ϑῆλυς ἐέρση" οἱ δὲ παροξύνουσιν ὡς ἀπὸ τοῦ ϑήλεια ϑηλείας xai ἀπελεύσει TOU 4 

ϑηλέας. (Vers. 271. .) ̓4τιτάλλειν δὲ τὸ ἀναπαύειν χαὶ ἁπαλῶς τρέφειν, ὡς μὴ ταλάσσειν, ὅ ἐστι 

4o τάλανα τοῖς πόνοις εἶναι καὶ τλήμονα" ἵνα j πρῶτον τὸ ἀτάλλειν, ὅϑεν xci ὃ ἀταλός" εἶτα κατὰ 

ἀναδιπλασιασμὸν τὸ ἀτιτάλλειν. δῆλον δὲ ὡς τινες, χαϑὰ καὶ προείρηται, ἀπὸ τοῦ "ἄττειν καὶδ47 

ἅλλεσϑαν τὸ ἀτάλλειν παράγουσι, τοῦ ἑνὸς T ἀπελϑόντος διὰ τὸ εὐφωνότερον. Ἴης δὲ φάτνης 

πρωτόϑετον τὸ φαγεῖν ἢ τὸ πάσασϑαι χατὰ τοὺς παλαιοὺς, 0 ἐστι γεύσασϑαι. ὅϑεν χαὶ φατνω- 

τόν » φασι, τὸ σανιδωτὸν, χαὶ φατνώματα, σανιδώματα στέγης διάγλυφα" χαὶ ὀδόντων δὲ προς- 

415 φυῶς ἐντεῦϑεν φατνώματα. *( Yers 477.) Καλὸν εἰς ἔπαινον εὐγενοῦς καὶ ἀνδρείου τινὸς τὸ, 15 
καρτερόϑυμε, δαΐξρον, ἀγαυοῦ πατρὸς υἱέ. (Vers, 278.) Βέλος εἰπὼν ὁ Πάνδαρος, ἐπήγαγε τὸ, 

2 
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πιχρὸς ὀϊστὸς, διὰ σαφήνειαν" ὡς καὶ τοῦ δόρατος ἔστιν ὅτε, εἰ μὴ ὀρεχτὸν εἴη, βέλους λεγομένου. 
φησὶν οὖν παρακατιὼν ὅτι τὸ τοῦ Διομήδους βέλος ἴϑυνεν ἡ ̓4ϑηνᾶ, 0 πὲρ ἦν δόρυ. (Vers, 282.) 
Τὸ, αἰχμὴ χαλκείη πταμένη, τὸ τάχος δηλοῖ τῆς προέσεως" ὅϑεν καὶ ἡ τοῦ ᾿“χιλλέως μελία ἰϑυπτίων 

20 που ῥηϑήσεται. διὰ τὸ "ἰϑὺ πέτεσϑαι. Σημείωσαι οὖν ὅτι, κἂν μὴ πτερόεσσαν εἰπεῖν ἔχῃ τὴν αἰχμὴν, 
χαϑά περ τὸν ὀϊστὸν πτερόεντα, πέτεσθαι γοῦν ὅμως αὐτὴν λέγει διὰ τὸ τάχος, ἢ καὶ διὰ τὸ ἐλαφρὸν, 
xa 0 καὶ λαισήιά mov λέγει πτερόεντα. Ὅτι δὲ οὐ μόνον ἐπτάμην πρῶτος ἐστὶν ἀόριστος, ἐξ οὗ 

ὁ πτάμενος καὶ ἡ πταμένη, ἀλλὰ καὶ δεύτερος ὁ ἐπτόμην, δηλοῦται ἀλλαχοῦ. (Vers. 284. sq.) “Πολὺ τὸ 
τοῦ Πανδάρου ἀλαζονιχὸν καὶ ἐνταῦϑα, ὃς μετὰ τὴν βολὴν ἀβλαβῆ ἑστῶτος τοῦ Διομήδους μέγα κομ- 
πάζει, καὶ τόπον ὁρίζει, περὶ Ov δῆϑεν ἐχεῖνον ἔπληξε, λέγων ὅτι Βέβληαι χενεῶνα διαμπερές" 0 ἐστι 
τὴν λαγόνα ἤγουν τὴν λαπάραν, οὐδέ σ᾽ ὀΐω δηρὸν ἔτ᾽ ἀνσχήσεσϑαι, ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὖχος ἔδωκας. τὸ 
οὕτω γλώσσαλγος ὃ ἀνήρ. διὸ καὶ Ὅμηρος οἰχείως εἰς τὴν γλῶσσαν κολάζει αὐτόν. πρυμνὴν γὰρ αὐτὴν 
ἐξέταμε χαλκὸς ὑπὸ Διομήδους ἐκ μετεώρου ποϑὲν, οἷα εἰχὸς, ἀφεϑείς. (Vers. 290.) Φησὶ γὰρ ὅτι 

30 ἡ ̓4ϑηνᾶ, ἤτοι ἡ τοῦ ἥρωος φρόνησις, στάνδτος, ὡς εἰχὸς, ἐν καιρίῳ τόπῳ τὸ βέλος ἴϑυνε ῥῖνα παρ᾽ 
ὀφϑαλμὸν, λευκοὺς δὲ πέρησεν ὀδόντας" τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν γλῶσσαν πρυμνὴν τάμε χαλχὸς ἀτειρὴς, αἰχμὴ 
δ᾽ ἐξεσύϑη παρὰ νείατον ἀνϑερεῶνα. ἐξ ὑψηλοῦ τοίνυν 1) βολὴ γίνεται, ἢ τάχα καὶ ὁ Πάνδαρος πτοη- 
ϑεὶς καὶ κατακύψας τοῦ δίφρου ἐκ μετεώρου διὰ τοῦτο βάλλεται. πολλαὶ δὲ καὶ νῦν γίνονται δι᾽ ὀϊστῶν 
τοιαῦται βολαί. Σημείωσαι δὲ ὅτι ὃ ποιητὴς πολλοὺς καὶ ἄλλους πρεπόντως οἷς ἐπλημμέλησαν πάσχον- 
τας ἐν πολέμῳ ποιεῖ" ὡς ὅτε καὶ Φερέχλῳ τῷ ναυπηγησαμένῳ εἰς μοιχείαν αἰσχρὸν. τραῦμα ἐντρίβειν 
κατὰ ylovroU' καὶ ἡ ̓ Αφροδίτη δὲ χατὰ χειρὸς βάλλεται, διότι τῇ χειρὲ πλημμελεῖ, εἴπερ, ὡς Ὅμηρός 
φησι, καταῤῥέζουσα τὰς γυναῖχας ἀναπείϑει εἰς μοιχείαν" ἄλλου δέ τινος χεῖρας ὃ ποιητὴς ἐχκόπτεν 20 

διὰ τὸ τὸν αὐτοῦ πατέρα δῶρα vm ᾿Αλεξάνδρου ἐν Τροίᾳ κατὰ τοῦ Μενελάου λαβεῖν, καί τινα δὲ 
4o ἄλλον, ᾿4γάστρονφος δὲ, οἶμαι, ἐστὶν ἐκεῖνος, κατὰ τοῦ ἰσχίου τιτρώσκει, ὡς φεύγοντα" καὶ ὃ «“οχρὸς 

02 ioc ἐν τῷ ἐπιταφίῳ ἀσχημονεῖται τὸ στόμα, ἐπειδὴ νεώτερος ὧν τὸν πρεσβύτην ᾿Ιδομενέα μάτην 
λαβραγόραν εἶναι ὠνείδισε. ( Vers. 284.) Τῶν δὲ εἰρημένων ὃ μὲν κενεὼν ὡς περιεχτικόν ἐστι καὶ ἔχει 
πλεονασμὸν τοῦ δευτέρου & κατὰ τὸ πυλεὼν, ἀκανϑεὼν, χαραδρεών. λέγεται δὲ παρὰ τὸ κενὸς εἶναι 
ὀστῶν. “Ἰευχοὶ δὲ ὀδόντες κατ᾽ ἰδιότητα, ὡς καὶ ὀστέα λευκὰ καὶ γάλα λευκὸν χαὶ κρῖ λευκὸν καὶ χιὼν 
λευκή. (Vers. 292.) Πρυμνὸν δὲ τὸ ἔσχατον, ὡς ἀπὸ τοῦ πέρας περῶ περύω περυμνὸν, xoi ἐν 

δάδσυγκοπῇ πρυμνόν᾽ ὅϑεν χαὶ νηὸς πρύμνη, βαρυνομένη αὑτὴ πρὸς διαστολὴν τοῦ πρυμνὴ 3j ἐσχάτη. 
ἐντεῦϑεν δὲ καὶ τὸ πρυμνόϑεν ἐπίῤῥῆμαι (Vers 293.) ἀνϑερεὼν δὲ φανερῶς ἐνταῦϑα ὃ ὑπὸ τὸ 
πρυμνὸν τῆς γλώττης ὧν, οὗ ἥπτοντο oi ἱχἕται, ὡς προδεδήλωτὰι" σαφέστερον δὲ εἰπεῖν, ἀνϑερεὼν 3o 

11 τὸ τέλος τοῦ ὑπογενείου. *( Vers. 287: ) To, ἤμβροτες οὐδ᾽ ἔτυχες, παροιμιῶδες ἐστὶν ἐπὶ TOY ἁμαρτα- 
γόντων τῆς προϑέσεως" δηλοῦσιν ὁ ἄμφω τὰ ῥήματα ἐκ παραλλήλου τὸ αὐτὸ νόημα. γίνεται δὲ τὸ ἤμβρο- 

ves ἢ ἐκ τοῦ ἀβρότω τὸ ἀποτυγχάνω πλεονασμῷ τοῦ Y, ὃ καὶ ἀβροταάζω παραγώγως λέγει ὃ ποιητὴς, 
ἢ ἀπὸ τοῦ ἥμαρτες Do τοῦ α εἰς O xoi μεταϑέσει TOU D καὶ πλεονασμῷ TOU 8, διὰ καλλιφωνίαν, ὡς 416 

ἐπὶ τοῦ γαμβρὸς καὶ μεσημβρία καὶ τῶν ὁμοίων γίνεται. ( Vers. 280. ) Τὸ, αἵματος coat, ἤτοι xopé- 
σαι, “Ἄρηα ταλαύρινον πολεμιστὴν, ἀστείως χαὶ ̓ ἀλληγορικῶς δηλοῖ τὸ εἰς αἷμα πολὺ βάψαι τὸν Agnv 

ἤγουν τὸ ξίφος. xoi σημείωσαι ὅτι ἐψύχωσεν οἷον τὸν σίδηρον καὶ ἐνταῦϑα ὁ ποιητὴς, πολεμιστὴν 
αὐτὸν εἰπὼν κορεννύμενον αἵματος, ᾧ δὴ πολεμιστῇ ἀκόλουϑον καὶ τὸ. ταλαύρινον. τοῖς μὲν γὰρ 

20 ἄλλοις πολεμισταῖς * ὁ ῥινὸς οὐ τάλας ἐστὶν, ἤτοι καρτερικὸς, οὐδὲ ἀτειρὴς, ἀλλὰ δηλονότι τέρην καὶ 
ἁπαλός. κατὰ γὰρ τὸν ποιητὴν εἰπεῖν τοῖς μὲν μαχομένοις ἀνδράσιν € χρὼς, οὐ λέϑος οὐδὲ σίδηροθ, áo 

εἰ καὶ σιδήρῳ χαταφράττονται, τούτῳ δὲ τῷ πολεμιστῇ "ost, τουτέστι τῷ ξίφει, τάλας ἐστὶν ὃ δινὸς, 
ἤγουν στεῤῥότατόν ἐστι τὸ ἐπιπολάζον αὐτοῦ καὶ ὡς οἷον δέρμα ἐν ἐπιφανείᾳ προχείμενον. διότι αὐτὸ 
τοῦτο σίδηρὸός ἐστιν ἀτειρὴς κατὰ Té φύσιν οἰχείαν καὶ διὰ τὴν ἐκ τῆς βαφῆς στόμωσιν. πολεμικὸς γὰρ 
ἑἐνταῦϑα λέγεται "Aon , ἐν ἄλλοις μὲν ἢ Viro ia δηλῶν δαιμόνιον 3] 0gurv πρὸς πόλεμον κατὰ τὸ, 

δῦ δέ μιν "Aone, ἢ τραῦμα ἢ πολέμου ἐνέργειαν" ἐνταῦϑα δὲ ξίφος ἐστομωμένον χαὶ οὕτως ἀτειρὲς, 

0 πέρ ἐστι δυσδάμαστον καὶ ὡς εἰπεῖν ἀδαμάγτινον. διὸ καὶ εἰχότως μάλιστα λέγοιτο ἂν ταλαύρινος 
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διὰ TO οὕτως ἀτειρές. ἔστιν οὖν ἐκ τοῦ τάλας καὶ τοῦ ῥινὸς ταλάρινος, καὶ πλεονασμῷ * Aiohixà) τοῦ V 30 
ταλαύρινος, ὡς ἄρηχτος αὔρηκτος. διὸ καὶ τῶν παλαιῶν οἱ μὲν «Αἰολικῶς ἐψίλουν τὸ ἢ τοῦ Ta. ἰαύρινος, ὡς 

καὶ ᾿Αρίσταρχος, οἱ δὲ ἐδάσυνον, ὡς ἁπλῶς ἀπὸ τοῦ ῥινὸς γενόμενον, χαϑὰ ἀῤοεῥῥέθη: ἔστι δὲ τὸ ταλαύ- 
ρινος χατὰ τοὺς παλαιοὺς ἀντὶ τοῦ εὔτολμος, ἰσχυρός. *(Vers. 294. sq.) Tov IIavóagov πεσόντος, 59 

ἀράβησε τεύχεα ἐπ᾿ αὐτῷ αἰόλα, παμφανόωντα" παρέτρεσαν δέ οἱ ἵπποι. καὶ ἣν μὲν οὐκ ἀναγκαῖον προς- 

τεϑῆναι καὶ τοῦτο, ἡ δὲ ποιητικὴ φιλοτιμία οὐδὲ τῶν τοιούτων ἀπέχεται. (Vers. 296.) Καὶ ϑανάτου 
χαὶ λειποϑυμίας φραστιχὸν τὸ, τοῦ δ᾽ αὖϑι Món ψυχή τε μένος τε. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐξ 'Ομήρου λαβόν- 
τὲς οἱ ὕστερον καὶ αὐτὸ δὴ μόνον τὸ λυϑῆναι ἀντὶ τοῦ ϑανεῖν ἔφρασαν ; ὃς δηλοῖ καὶ Σοφοκλῆς ἐν τῷ, 

ἔϑανες, ἀπελύϑης καὶ ἐν τῷ, ποίῳ ἀπελύσατο τρόπῳ. "(Vers. 299.) Φύντομος καὶ ἐνταῦϑα παρα-549 
10 βολὴ τὸ ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ βαῖνε ἀξὼν ὡς, ἀλκὶ πεποιϑώς. λέγει δὲ καὶ νῦν ἀμφιβαίνειν τὸ ὑπεομα- 9 

χεῖν τοῦ κειμένου. Τὸ δὲ ἀλκὶ μεταπλασμὸν ἔπαϑεν ἀπὸ τῆς ἀλκῇ δοτικῆς. Τρύφων δέ φησι λέγειν τὸν 
᾿Αρίσταρχον ὅϑι ἔϑος ἐστὶ τοῖς Αἰολεῦσι λέγειν τὴν ἰωκὴν ἰῶκα καὶ τὴν κρόκην xoOxc καὶ τὴν ἀλκὴν 
ἄλκα ὡς σάρχα, ὅϑεν καὶ τὴν αὐτῆς δοτικὴν ἀλκὶ ὡς σαρκί. ὁ δὲ ᾿Δσχαλωνίτης, φασὶν, οἴεται τὸ ἀλκὶ 
ἀπὸ εὐθείας παρῆχϑαι τῆς ἡ ἄλξ. Σημείωσαι δὲ τὴν ἱστορίαν τῆς ἰδιότητος τοῦ λέοντος. οὐδὲν γὰρ 
ἄλλο ζῷον οὕτω πέποιϑε τῇ ἀλκῇ" οἶδὲ γὰρ ἄλκιμος εἶναι. λέγεται δέ που καὶ σῦς ἀλχὲ πεποιϑώς. 
εἴῃ δ᾽ ἂν καὶ ῥωμαλέῳ ἀνδρὶ πρέπον τὸ νόημα. ( Vers. 301.) Θάρσους, οὐ μὴν καὶ μένους δηλωτιχὸν, 

εἰς τὸν Αἰνείαν λεχϑὲν τὸ, τὸν χτάμεναι μεμαὼς, ὃς τοῦ γ᾽ ἀντίον ἔλϑϑοι. Διομήδης δέ γε ἄμφω εἶχεν, 
ὡς προείρηται. (Vers. 502.) Καὶ ἐνταῦϑα ὑποδηλοῖ δεῖν εὐρυβόαν εἶναι τὸν στρατηγόν. καὶ Πάν- 
δαρος γὰρ πρὸ μικροῦ μακρὸν ἀῦσε, καὶ Αἰνείας δὲ σμερδα"λέον ἰάχει. ἔστι δὲ μακρὸν ἀῦσαι τὸ εἰς πολὺ 20 

20 μῆχος xai διάστημα ἀέρος. λέγεται γὰρ, ὡς περ τὸ σχῆνος σχᾶνος Δωρικῶς, οὕτω καὶ μῆκος μᾶκος, ἐξ 

οὗ μακερὸν χαὶ ἐν συγκοπῇ μακρόν. ἐκ τοῦ τοιούτου δὲ μάκχους χαὶ ἡ μακεδνὴ αἴγειρος. (Vers. 502. sqq.) 

Διομήδης χερμάδιον λάβε χειρὶ μέγα ἔργον, 0 ov δύο γ᾽ ἄνδρες φέροιεν, οἷοι νῦν βροτοί εἰσιν. ὃ δέ μιν 

ῥέα πάλλε χαὶ οἷος, & δὴ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς που ἀπεριποίητα οὕτω κεῖται. τῷ βάλεν “ἰνείαο zov. ἰσχίον, 

417 ἔνϑα τε μηρὸς ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην δέ τέ μιν καλέουσι" ϑλάσσε δὲ οἱ χοτύλην, πρὸς δ᾽ ἄμιφω 

ese τένοντε᾽ (06 δ᾽ ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λίϑος, καὶ τὰ ἑξῆς. χαὶ ταῦτα μὲν ἐνταῦϑα. προϊὼν δὲ λέγει 

ὅτι βραχύ τι διαλιπὼν ὃ Αἰνείας οὐ μόνον ἐξῆλϑεν εἰς μάχην, ἀλλὰ καὶ ἠρίστευσεν, ὡς εἴ πὲρ μηδέν 

τι μέγα ἐπεπόνϑει καχόν. χαί ἐστιν ὃ μῦϑος ἀναλληγόρητος μὲν χαὶ εἰς τὸ παντελὲς ἀϑεράπευτος, 

οἰκεῖος δὲ ὅμως τερατείῳ ποιητικῇ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι χερμάδιον μὲν λίϑος χειροπληϑής" οὗ χεὶρ ἂν μάση- 30 

ται, ὃ ἐστιν ἐφάψηται. διὸ καὶ ὁ ποιητὴς χειρὶ λάβεν ἔφη. οὐ πάντῃ δὲ δῆλον εἴτε τὸ χερμάδιον ῥητέον 

80 εἴτε κατ᾽ ἔλλειψιν τὸν y: ἑρμάδιον λίϑον. δοκεῖ δὲ τοῦτο κρεῖττον εἶναι. (Vers. 503.) Τὸ δὲ, μέγα 
ἔργον, ταὐτόν ἐστι τῷ, μέγα βάρος, ἀπὸ τοῦ ἔρα καὶ γῆ τάχα γεγονὸς, ὡς τῆς γῆς βαρυτάτης οὔσης ἐν 

στοιχείοις. μάλιστα δὲ ἐ ἔργον λέγει ἂν τὸ παρὰ τοῖς ὕστερον δύσεργον, ἐξ ov καὶ ἐργῶδες τὸ δυσχερὲς 

xoi δυσμεταχείριστον. Ὅρα δὲ χαὶ τὸ φέρειν ταὐτὸν ὃν τῷ βαστάζειν, ὃ xci ἐπὶ ἐμψύχου τίϑεται μετὰ 

προϑέσεως. ἔφη γοῦν" οὐδ᾽ ἐθέλητον € ἐχφῳέρειν πολέμοιο. καὶ μὲτ ᾿ ὀλίγα δὲ ἡ ̓Αφροδίτη τὸν υἱὸν t πεχφέ- 

ee TOU πολέμου. δῆλον δὲ ὡς χαὶ ἄλλα σημαινόμενα τὸ φέρειν x«i τὰ ἐξ αὐτοῦ ἔχει λόγῳ τὲ τροπῆς 

xal ἑτέρως, ὡς — ἐκ TOU φέρειν; Ó ἐστιν ὑπομένειν, zai TOU, σὺ νῦν διάφερε τῶν χαχῶν, καὶ τοῦ, 

διάφερε κόρας ὀμμάτων, xci τοῦ φέρειν, 0 ἐστι λυσιτελεῖν, καὶ τοῦ ῥηματικοῦ ὀνόματος τῆς γορᾶς áo 

ἤτοι χινήσεως, καὴ τῆς ξυμφορᾶς, καὶ TOU, ξυμφερτὴ δ᾽ ἀρετὴ, καὶ τοῦ διαφέρεσϑαι, 0 ἐστι διαμάχε- 

σϑαι, ὅϑεν xai διάφορός τινι ὃ πρός τινα ἐγϑραίνων. (Vers. 504. ) Τὸ δὲ, olor νῦν βροτοί eiat, 

40 φανερῶς δηλοῖ μετὰ τὰ Τρωικὰ γενέσϑαι τὸν Ὅμηρον. ( Vers. 306.) ' I1 δὲ τοῦ ἰσχίου χοτύλη χαϑ' 

ὁμοιότητα λέγεται τοῦ σκεύους τῆς κοτύλης. χοῖλα γὰρ καὶ ἡ κατὰ τὸ ἰσχίον χοτύλη καὶ τὸ ἀγγεῖον, δι᾽ 

οὔ ἀρυόμεϑα" ὅϑεν xai τὸ κοτυλήρυτον. ἐχεῖϑεν δὲ xad ὁμοιότητά τινα xci αἱ τῶν πολυπόδων χοτυ- 

ληδόνες ἐ ἐν ταῖς κατ᾽ αὐτοὺς πλεχτάναις, ὡς ἡ Οδύσσεια δηλοῖ. Ort δὲ οὐ μηροῦ μόνον. κἀλλὰ καὶδδ0 

ὥμου κοτύλη λέγεται τὸ xaT αὐτὴν κοῖλον τῆς ὠμοπλάτης, λέγουσιν οἱ παλαιοί. δῆλον δ᾽ ὅτι χοτύλη 

xai μέτρου τι εἶδος ἐστὶν οὐ μεγάλου, ἀλλά τινος βραχέος. τίϑεται δὲ χαὶ ἐπὶ χοιλότητος χειρός" ὅϑεν 

x«i παιδιὰ τις παίζεται καλουμένῃ ἐν κοτύλῃ. προάγεται δὲ οὕτως " περιαγαγών τις ὀπίσω τὼ χεῖρε 
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συμπλέχει τοὺς δαχτύλους. ἕτερος δέ τις εἰς τὰ χοιλώματα τῶν χειρῶν, & περ εἰσὶ χοτύλαι, τὰ γόνατα 
ἐνθεὶς καὶ οὕτως ἀναβαλὼν ἑαυτὸν φέρεται ἔποχος, ἐπιλαβὼν τοὺς ὀρϑαλμοὺς τοῦ φέροντος. εἶτα ἐν 
μέρει ὁ τέως φερόμενος, κατελϑὼν φέρει τὸν ἕτερον. χαὶ 5v αὕτη παιδιὰ ἐν κοτύλῃ. παράγει δὲ καὶ 
ἡ τῆς χειρὸς κοτύλη κοτυλήρυτον ὕδωρ καὶ εἴ τι τοιοῦτον παρά γε τοῖς ἀπερίττοις τὰ εἰς χρῆσιν σκευῶν. 

10 Τὸ δὲ ἰσχίον ὁμώνυμον" ὅλον τὲ γάρ φασι τὸ ἄρϑρον καὶ τὸ νεῦρον τὸ πρὸς τῇ κοτύλῃ. καιριωτάτη 
δὲ λέξις χαὶ τὸ ἰσχίον καὶ ἡ κοτύλῃ. διὸ χαὶ δὲς ἔφρασεν ἐπιμονῆς λόγῳ καὶ αὐτὸ χαὶ αὐτήν. 

( Vers. 307.) Τένοντες δὲ ἄλλοι οὗτοι τ: παρὰ τοὺς ἐν τῷ (vio καὶ ταῖς κνήμαις, (Vers. 308.) Τραχὺς 
δὲ ὁ ῥηϑεὶς ὑπόχειται λίϑος xci ὡς οἷον ὀκριόεις, ἵγα δυνηϑῇ δρᾶσαι τὰ εἰρημένα. ᾿Ιστέον δὲ Ori 
καϑάπερ κίων οὐ μόνον ἀρσενικῶς, οἷον" πρὸς κίονα μαχρὸν ἐρείσας" ἀλλὰ xci ϑηλυχῶς᾽ ἔχει δέ τε 

κίονας αὐτὸς μαχράς" οὕτω καὶ λίϑος διχῶς. καὶ τὸ μὲν τρηχὺς λίϑος οὐ πάνυ ἀριδήλως ἐχφαίνει τὸ 10 
ἄῤῥεν γένος" δύναται γὰρ εἶναι καὶ ἡ τρηχὺς χατὰ τὸ, ϑῆλυς ἐέρση, καὶ, πουλὺς ἅλς. τὸ μέντοι, λίϑον 
χείμενον ἐν πεδίῳ, μέλανα, τρηχύν τὲ μέγαν τε, σαφῶς ἔχει τὸν λίϑον γένους ἀρσενικοῦ, ϑηλυχοῦ 

24. δὲ τὸ, ἕξω δ᾽ ὡς ὅτε τις στερεὴ λίϑος. κί Vers. 309.) Τὸ, ἔστη γνὺξ ἐ ἐριπὼν xci ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ, 

δηλοῖ μὴ πεσεῖν τινὰ εἰς γῆν ὅλῳ τῷ σώματι, ἀλλὰ μετεωρίξεσϑαι γόνασι χαὶ χερσίν. ἐκ τοῦ γόνυ δὲ 

χατὰ συγκοπὴν γίνεται τὸ γνύξ. (V ers. 10.) Ev τῷ, ἀμφὶ δέ oi ὄσσε χελαινὴ νὺξ ἐκάλυψε; γύχτα 

τολμηρῶς λέγει τὴν τῶν ὀρϑαλμῶν σκότωσιν. ἀλλαχοῦ δὲ καὶ τὴν ἐν ἀέρι παχεῖαν ζόφωσιν οὕτω καλεῖ, 
οἷον" ὀρώρει δ᾽ οὐρανόϑεν νύξ. ᾿Εὰν ὑπὸ ἱστορίας ἐβοηϑεῖτο, εἶχεν ἂν ὃ ποιητὴς ἐνταῦϑα τὸν Αἰνείαν 
ὑπὸ τῷ “Διομήδῃ es de φησι" καὶ νύ xcv ἔνϑ᾽ ἀπόλοιτο, καὶ ἑξῆς. ἐπεὶ δὲ οὐχ ἔχει τοῦτο ἱστο- 

3o ρούμε *yov, καὶ γὰρ xa ἱστορίαν καὶ μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Τροίας περίεστιν ὃ Αἰνείας, ῥίπτει μὲν 
αὑτὸν ἐνταῦϑα εἰς κίνδυνον, ἐξαιερεῖται δὲ αὖϑις μεϑόδῳ ποιητικῇ δι᾿ ἐπεισοδίου ϑείων προσώπων, 20 

τοῦ τὲ ᾿Απόλλωνος xoi τῆς Ἀφροδίτης, περὶ ἧς xoi τερατεύεται 00€ βούλεται. ἡ δὲ ϑεραπεία τοῦ 
μύϑου ἐν τούτοις βούλεται, νέους τινὰς ἡλικιώτας, ὀλίγην ἑταιρίαν, οὐ πάνυ μαχίμους, ἀλλὰ. ὡς 
ἂν τις εἴπῃ, ἐπαφοοδίτους καὶ ἀβληχροὺς καὶ ἁπαλοὺς καὶ, ὡς εἰπεῖν, ϑηλύχειρας, ἐπαρῆξαι κειμένῳ 

τῷ “ἍΤ ἰνείᾳ καὶ κατά τι πεπρωμένον εὐτυχῶς ἀφαρπάσαι ἐχεῖνον, ὁποῖόν τι χαὶ πρὸ τούτου ἐπὶ τῆς ᾿ 
μονομαχίας τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἐγένετο. ἀλλ ἐκεῖνοι μὲν οὔπω ἔπαϑον οὐδὲν οἱ τὸν Πάριν ὑποκλέψαντες " 
τούτους δὲ βλάψας ὃ Διομήδης λέγεται τὴν τῆς ᾿Αφροδίτης χεῖρα βαλεῖν τὴν τὸν Aivetav σχέπουσαν. 

&o Ὅτι δὲ πεπρωμένη τις ὃ ̓ Απόλλων εἶναι ἀλληγορεῖται , ὡς ἥλιος, δῆλον ἐστίν. *( Vers. 313.) Kai τὸ, 
vno Ayyioy βουχολέοντι ἔτεχε, καινὸν ἐστι τῇ μετὰ δοτικῆς συντάξει τῆς ὑπὸ προϑέσεως. καί ἐστιν 
ὅμοιον τῷ, ὑφ᾽ ἡνιόχῳ εἰωθότι καμπύλον ἅρμα, οἴσουσιν. "Arrixóv δὲ τὸ σχῆμα, ὡς καὶ παρ ̓ ἄλλοις 418 
τὸ ὑπὸ διδασκάλῳ Sei. καὶ ἕτερα δὲ τοιαῦτα προεσημειώϑησαν. Σηκείωσαι δὲ C ὅτι ὡς mp ποι- 3o 

μαίνειν, οὕτω χαὶ βουχολεῖν ἐξῆν τοῖς Pauidaxbii παισὶν, OU μὴν χαὶ συφορβεῖν. τοῖτο γὰρ πάνυ ἀγεν- 

551»ic διὰ τὸ τῶν συῶν ov μόνον γεωχαρὲς, ἀλλὰ καὶ ἄλλως οὐκ εὐγενές. *( Vers. 914.) Ἐν τῷ, ἀμφὲ δὲ 
5 ὃν φίλον υἱὸν ἐχεύατο πήχεε λευχὼ, ἡ -Αφροδίτη δηλαδὴ, τὸ ἐχεύατο rime xoci ἁπαλότητα 

δηλοῖ γυναικείων χειρῶν. περιπλοχὴν δὲ φράζει εὐνοϊχὴν τὸ ῥηθὲν ἔπος, καϑὰ καὶ ἑξῆς τὸ, πρόσϑε δέ 

οἱ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγιι ̓ ἐκάλυψεν, ἤγουν χάριν χαλύμματος ἔϑετο. (Véns. 313.) Irijue δὲ λέγει 
τὸ περίττευμα χαὶ oio TOU τὴν χεῖρα σχέποντος μέρους τοῦ πέπλου, ᾧ τὸν “Αἰνείαν 5 dep poor 

10 xeAVUGOC, ὥστε ἕρ "xoc ἕμεν βελέων, οὔτε ἐχεῖνον ὥνησε χαὶ αὐτὴ ἐτρώϑη, ἀντιτορηϑεῖσα διὰ τοῦ 
πέπλου. χαὶ σημείωσαι ὅτι οὐ πρὸς ἀποτροπὴν βελῶν ἡ ἡ μυϑιχὴ "Agooóiri σχέπει τὸν ivsiav , οὐ γὰρ 
ἀπαϑῆὴ τὸν πέπλον ἔχει, ὅπου γε καὶ αὐτὴ ἐχείνη βάλλεται, ἀλλ ἐπιχρύπτει μὲν. διὰ τοῦ πέπλου τὸν 

Αἰνείαν: τῇ δὲ ἐπιχρύψει ἕπεται τὸ μὴ βάλλεσθαι, εἰ xoi ὃ Διομήδης μόνος τῶν ἄλλων ἀφῃρημένος áo 

τὴν τῆς ὄψεως ἀχλὺν καὶ ὁρᾷ καὶ βάλλει. οὕτω δὲ καὶ AnoÀhev χυανέῃ νεφέλῃ μετ᾽ ὀλίγον ἐρύσατο 

τὸν "iei, | tre μὴ ἐν τῷ βλέπεσϑαι Δαναῶν τις χαλκὸν ἐνὶ στήϑεσι βαλὼν ἐκ ϑυμὸν ἕλοιτο. καὶ 
ὅρα τὸ βαλών' πάντως γὰρ oU ταὐτὸν εἰπεῖν βαλὼν τὸν Αἰνείαν xci βαλὼν χαλκὸν ev στήϑεσιν 

Aivetov, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο μὲν τὸ πλῆξαι δηλοῖ, τοῦτο δὲ τὸ ἐπιτυχῶς ϑεῖναι ἢ ἀφε εἴναι ἢ ἐπιῤῥῖψαι, ὡς καὶ 

προϊών φησι; κάββαλεν υἱὸν, ἤγουν χάτω ἔϑετο, κατέῤῥιψε. Τὸ δὲ, ἐχ ϑυμὸν ἕλοιτο, δηλοῖ μὲν περι- 

20 ᾿φραστιχῶς τὸ ϑανατώσῃ, ἀστείως δὲ εἴρηται ὡς ἐπὶ πράγματος ἐχχρίτου ἀφαιρουμένου " τοιαύτης γὰρ 
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σημασίας τὸ ἐξελέσϑαι. (Vers. 516.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε ἕρχος βελέων τὸ τοῦ πέπλου πτύγμα ἔφη 
πρὸς ὁμοιότητα τοῦ, ἕρκος πολέμοιο, καὶ ἕρχος πόλεως, xci ἕρχεα ἀλωάων" καὶ ὅτι πρὸς σαφήνειαν 
τοῦ, ἕρκος ἔμεν βελέων, ἐπῆκται τὸ, μὴ τις “αναῶν ταχυπώλων χαλχὸν ἐνὶ στήϑεσσι, xai ἑξῆς, 0 καὶ 

μετ᾽ ὀλίγα κεῖται ἀπαραλλαχτον. *(Vers. 319.) Τὰς φιλικὰς παραινέσεις ἐνταῦϑα συνϑεσίας φησὶν ἐν 31 
τῷ εἰπεῖν, ὅτι οὐ λήϑετο Σϑένελος συνϑεσιῶν, ἃς ἐπέτελλε Διομήδης. λαμβάνεται δέ ποτε ἡ λέξις καὶ 
ἐπὶ τῶν κοινῶς λεγομένων συνϑηκῶν ἤτοι συμφωνιῶν, ὡς ἐν τῷ, πῇ δὴ συνϑεσίαι τὲ χαὶ ὅρκια; 

( Vers. 322.) Φλοῖσβος χεῖται καὶ ἐνταῦϑα οὐκ ἐπὶ ϑαλάσσης ἀλλὰ ἐπὶ τοῦ χατὰ πόλεμον ἤχου xci 
ϑορύβου. φησὶ γοῦν" ἠρύκακεν. ἵππους νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου. *( Vers. 325.) Δηϊπυλόν τινα τιμᾶσϑαι 45 
λέγει τῷ XÓtvéo πλέον οὐ τοῦ Διομήδους, es γάρ; ἀλλὰ πάσης ὁμηλιχίης. διὰ τί; ὅτι οἱ φρεσὶν 

10 ἄρτια ἤδη, ἤγουν ὅτι τὰς φρενὰς ἀραρὼς ἢν, κὸ ἐστι, συνϑέτως εἰπεῖν, φρενήρης, ἢ ὅτι ἐχεῖνα ἐφρό- δ P. 

γει, ἃ καὶ TO Σϑενέλῳ ἐν φρεσὶν ἄρηρε καὶ ἥρμοστο, ἤγουν ἃ ἤϑελεν ὁ Σϑένελος, ὡς χαὶ ἐν ἄλλοις 

περί τινος De αἰτίαν φιλίας , ὅτι τὰ γὰρ φρονέεις, ἅ περ ἐγώ. χαὶ σημείωσαι, ὅτι οὐχ ἦν ὁ Διομήδης 
619 ἡλικιώτης ToU Σϑενέλου. πῶς γὰρ ἂν ἠγάπα τὸν Δηίπυλον ὃ Σ' ϑένελος περισσότερον πάσης ὁμηλικίης, 

εἰ xci ὁ Διομήδης ὁμῆλιξ ἦν αὐτῷ, ἑταίρων ὁ φίλτατος ; ἴσως δὲ καὶ περὶ πάσης 0 ἥρως τὸν Δηίπυλον 
ἐτίμα ὁμηλικίης οὐ τῆς καϑ' ἑαυτὸν, ἀλλὰ τῆς κατὰ τὸν Δηΐπυλον, τιμώμενον τῷ XÓsvéAo περιττότε- 
gov τῶν ἄλλων τοῦ Δηιπύλου ἡλικιωτῶν. (Vers. 530.) Τὴν Κύπριν καχολογεῖ, ἐν οἷς φησὶν οὕτω 
περὶ Διομήδους" ὃ δὲ Κύπριν ἐπῴχετο, γινώσχων ὅτ᾽ ἄναλκις ἔην ϑεὸς, οὐδὲ ϑεάων τάων. αἱ ἀνδρῶν 
πόλεμον καταχοιρα νέουσιν, οὔτ᾽ ἂρ ᾿4Ιϑηναίη οὔτε πτολίπορϑος Evvo. παντοίως δὲ ἄναλκις ἡ Aqpo- 10 

δίτη, καὶ χατὰ τὸν μῦϑον καὶ χατὰ πᾶσαν ἀλληγορίαν ἡϑικήν τὲ καὶ φυσιχήν" οὔτε γὰρ πολέμων ἐπι- 
20 στατεῖν οὐδ᾽ αὐτὸς ὁ τῆς Ιφροδίτης λέγεται ἀστήρ. διὸ xal ἐν τοῖς ἑξῆς ὡς ἐκ τοῦ Διὸς λέγεται, ὅτι 

Οὐ δέδοταί σοι τὰ τοῦ πολέμου ἔργα, ἀλλὰ σύ γε ἱμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο, τὰ δὲ κατὰ πόλεμον 
"Ados μελήσει καὶ ᾿4ϑηνᾷ. (Vers. 553.) Ἢ 02! Ενιὼ δαιμόνιόν τε πλάττεται μάχιμον, ἀπὸ TOU ἔνω 
ἐνύω TO φονεύω. ἢ. ὡς καὶ προείρηται, ἀπὸ τοῦ ἐναύειν τὸ φωνεῖν, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἀὐτὴ ὃ πόλεμος 
λέγεται. xal δ᾽ Ενυάλιος παράγεται. ( Vers. 531.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ γινώσκων οἱ μὲν συναναγινώσχον- 
τες τοῖς ἐφεξῆς νοοῦσι γινώσκειν. τὸν Διομήδην, ὅτι ἄναλκις ἦν ϑεὸς ἡ “Αφροδίτη" ἕτεροι δὲ στίξοντες 
συμβιβάξουσιν αὐτὸ τοῖς πρὸ αὐτοῦ, ἵνα ἢ; ὅτι Κύπριν ὃ “ιομήδης ἐπῴχετο, γινώσχων αὐτὴν, ὡς 

μὴ ἀχλυούμενος τοὺς ὀφϑαλμούς. " εἶτα ὡς ἐξ ἄλλης ἀρχῆς eere ὑῶν τὸ, Or ̓ ἄναλκις ἔην, ἵνα 

λέγῃ ὅτι ἐπῴχετο χατ᾽ αὐτῆς 0 ἥρως, ἐπεὶ ἄναλκις ἦν αὐτή. * ( Vers. 354.) ᾿Ανδρικὸν τὸ, πολὺν καϑ' 32 
ὅμιλον ὀπάζων, 0 ἐστι κατόπιν διώχων, ὡς χαὶ ἐν ἄλλοις κεῖται. εἰ δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ παρέχειν λαμβά- 

30 verat ποτε τὸ ὁπάζειν, ἑτέρου τοῦτο λόγου. (Vers. 335.) 11Πιϑανολογῶν τὸν τῆς ᾿Αφροδίτης μῦϑον 

ὃ ποιητὴς καὶ μέγεϑος πολὺ τῆς δαίμονος ἐνδειχνύμενος λέγει, ὅτι ἐπορεξάμενος ὃ Διομήδης ἄκρην 

οὔτασε χεῖρα, μετάλμενος, ὀξέϊ δουρὶ ἀβληχρήν" οἱονεὶ λέγων ὅτι, καίτοι ἀναταϑεὶς καὶ ἀναπηδήσας 

0 Διομήδης, μόλις καϑίκετο τῆς χειρὸς ἐχείνης. οἷς ἐπάγει" εἶϑαρ δὲ δόρυ χροὺς ἀντετόρησεν ἀμβρο- 
σίου διὰ πέπλου, τὸν οἱ Χάριτες κάμον αὐταί. Ὅρα δὲ τὸ ἐπορέξασϑαι , ἐξ οὗ xai optxtij που μελία, 
ὡς καὶ ἀλλαχοῦ προδεδήλωται. τὸ μὲν γὰρ ἀφιέμενον δόρυ βέλος "λέγεται, τὸ δὲ ἐκ χειρὸς ὀρεγομένης, áo 

ὡς νῦν γίνεται, ἤτοι ἐχτεινομένης οὐτάξζον ὀρεχτόν. (Vers. 257.) ᾿“βληχρὴ δὲ χεὶρ ἢ ἡ ἀριστερὰ κατά 
τινας, ἢ μᾶλλον 1 ἢ ἀσϑενὴς διὰ τὸ χαὶ τὴν ᾿Ἵφροδίτην ἄναλκιν ϑεὸν ῥηϑῆναι. οἱ γὰρ |o aos οὐ 

τὴν ἀριστερὰν χεῖρα τρωϑῆναι τῆς “Ἵφροδίτης στοχάζονται; ἀλλὰ τὴν δεξιὰν, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς ψανήσε- 

ται, ὅτε 7) ̓ ϑηνᾶ καὶ ἢ Ἥρα καταπαίζουσιν αὐτῆς ὡς χειρὶ καταψώσης τὰς γυναῖκας; τῇ δεξιᾷ 

Áo δηλαδή. Τὸ δὲ εἶϑαρ ταὐτόν ἐστι τῷ εὐϑὺς, παραχϑὲν ἐχεῖϑεν μετὰ καὶ τροπῆς τοῦ v εἰς ἔ. ποιηταῖς 

δὲ μόνοις χαὶ ἡ λέξις αὕτη φιλεῖται. Τὸ δὲ ἀντιτορεῖν ὠνοματοπεποίηται μὲν κυρίως ἐπὶ ξύλδλων, δ 6 8 
δὶ τρυπῶνται τερέτρῳ. δηλοῖ δὲ τὸ ἄντην ἐτόρησε καὶ διόλου ἐτρύπησεν. ἐρεῖ δέ που ὁ ποιητὴς καὶ ὅτι 
κλέπτων τις οἰχίαν ἀντετόρησεν. ex δὲ τοῦ τορῶ χατὰ συγκοπὴν μὲν γίνεται τὸ τρῶ τρήσω, κατὰ παραγω- 

γὴν δὲ τὸ τετραίνω, ὡς τρέμω τετρεμαίνω, ἐξ οὗ τὸ, τέτρηνε δ᾽ ἄρα πάντα, ἐν Ὀδυσσείᾳ. ( Vers. 538.) 

Τὸ δὲ ἀμβροσίου δύναται μὲν χολληϑ, ναι καὶ μετὰ τοῦ ygoóg, κάλλιον δὲ ἀμ, ϑροσίου πέπλου εἰπεῖν. 
Τὸ δὲ, ὃν Χάριτες ἔχαμον αὐταὶ, ἔπαινος χαρίεντός ἐστι πέπλου ἤτοι γυναικείου ἱματίου, ὡς δῆ ϑὲν καὶ 

20 
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τῶν Χαρίτων ὑφαινουσῶν. ὀπαδοὶ δὲ αὗται τῇ AqpoDiry πλάττονται xai ὑπουργοὶ, ὡς xai ἡ Ὀδύσσεια 
δηλοῖ. ἕτεραι δὲ Χάριτες αὗται ἴσως παρὰ τὰς τρεῖς, ἃς ἡ τοῦ ᾿Ησιόδου Θεογονία σεμνύνει, καὶ ovx ἀναν- 

10 τιῤῥήτως αἱ αὐταί. ᾿Η δὲ τοῦ καμεῖν λέξις ἐπὶ τεχνῶν συνήϑης Ὁμήρῳ. πέπτωὔχε δὲ καὶ εἰς κοινολεξίαν 
παρὰ τοῖς ὕστερον, οἷον, ἔκαμεν ὃ δεῖνα ὕπλα, κατὰ τὸ, Πφαιστος κάμε τεύχων. λείπει δ᾽ ἐν τοῖς τοιούτοις 
πρόϑεσις, οἷον, περὶ ὃν Χάριτες ἔκαμον. οὕτω δὲ καὶ ἐν τοῖς ὁμοίοις. Τὸ δὲ αὐταὶ κατ᾽ ἐξοχὴν μέν τινα 
κεῖται, βιάζεται δὲ μυϑιχῶς καὶ μὴ πρὸς ἀλληγορίαν νοηϑῆναι τὰς Χάριτας. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι, ὃ νῦν περι- 
πέφρασται ἐν τῷ, Χάριτες ἔχαμον, ἀλλ αχοῦ μιᾷ δηλοῦται λέξει ἐν τῷ, χαρίεντα δὲ εἵματα ἕσσε. χαρίεντα 

γὰρ ἐχεῖ ἃ Χάριτερ i ἔκαμον, ἴσως δὲ χαὶ ὧν χάρις, ϑμηρικῶς εἰπεῖν, ἀπελάμπετο πολλή᾽ ἧς πρὸς διαστολὴν 

εἴρηται ὧδε τὸ αὐταί. οὐ γὰρ ἀπέλαμπον ἐνταῦϑα Χάριτες τοῦ ᾿Δφροδισίου πέπλου, ἀλλ αὐταὶ περὶ 420 

αὐτὸν ἔκαμον αὐτουργοῦσαι, οὐ μὴν μεταδιδοῦσαι τῷ πέπλῳ χαρίτων τινῶν. (Vers. 539.) ϑμήρου εἰπόν- 10 

τος τρωϑῆναι τὴν ᾿Αφροδίτην χεῖρα πρυμνὸν ὑπὲρ ϑέναρός, φασιν οἱ παλαιοὶ ὅτι ϑέναρ λέγεται τὸ μεταξὺ 
20 τῶν δαχτύ λων καὶ τοῦ καρποῦ, ἤγουν τὸ κοῖλον τῆς χειρὸς, ἢ xata Εὔδημον τὸ μεταξὺ τοῦ λιχανοῦ καὶ 

τοῦ ἀντίχειρος, ἤγουν τοῦ μεγάλου δαχτύλου, σαρχῶδες καὶ κοῖλον. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτε τὸ πρυμνὸν 
ὑπὲρ ϑέναρος ἑρμηνεύων ἐν τοῖς ἑξῆς ὃ ποιητής φησι τρωϑῆναι τὴν ᾿Αφροδίτην χεῖρα σχεδὸν ἐπὶ 
καρπῷ᾽ ὅϑεν ἐοίκασιν ὀρϑότερον νοεῖν οἱ τὸ μεταξὺ τῶν δακτύλων καὶ τοῦ χαρποῦ ϑέναρ λέγοντες, οὗ 

€ 

τὸ ἄχρον ἐστὶν ἐπὶ τῷ καρπῷ. διὸ xci ϑέναρ λέγεται παρὰ τὸ ϑεῖναι, ἐν ᾧ ἔστι τεϑῆναί τι εἰς ὑποδο- 

χὴν, ἢ παρὰ τὸ ϑένω τὸ τύπτω. Πίνδαρος δὲ ϑέναρ βωμοῦ λέγει τὸ πλάτος. ᾿Αριστοτέλης δέ φησιν 
ὅτι χειρὸς τὸ ἐντὸς ϑέναρ σαρχῶδες. λέγει δὲ χαὶ τὸν χαρπὸν ἄρϑρον εἶναι χειρὸς καὶ βραχίονος. εὕρη- 
ται δὲ παρά τισι ϑέναρ καὶ τὰ ἐν τῷ στήϑει τοῦ ποδὸς δύο ὀστᾶ. Ὁμήρῳ δὲ ὃ λόγος περὶ τοῦ κατὰ 

ὅο χεῖρα. τινὲς δὲ συντομώτατα φράσαντες εἶπον" ϑέναρ xci χοτύλη τὸ κοῖλον τῆς χεῖ “ρός. λέγουσι δὲ 20 
καὶ ἕτεροι οὕτω" ϑέναρ, ποδὸς χοῖλον καὶ χειρὸς καὶ τὸ ἔσω τῆς παλαιστῆς. (Vers. 540.) diua 
εἰπὼν ῥέειν τῆς χειρὸς τῆς “Α΄φροδίτης ov πάνυ φιλεῖν δοκεῖ τὴν λέξιν ὃ ποιητής " ἐπὶ ζῴων γὰρ ϑνητῶν 
τὸ αἷιια. τοὺς δὲ ϑεοὺς ἀναίμονας λέγει. ὀνομάζει τοίνυν αὐτὸ καὶ ἰχῶρα, πλὴν ov τὸν σεσηπότα, ἀλλὰ 
τὸν χατὰ φύσιν μετὰ τρυφὴν χυλὸν, ὃς ἀνάλογόν ἐστιν αἵματι κατὰ ᾿Αριστοτέλην καὶ εἰς αἷμα μετα- 
βάλλεται. ἐπεὶ δὲ οὐδὲ τοῦτο χαίριον ἐπὶ ϑείας φύσεως διὰ τὸ τοῦ ἰχῶρος τούτου ἀτελὲς χαὶ οὐδὲ τοῖς 
πολλοῖς γνώριμον. εἰς σαφήνειαν, κάλλιον δὲ ἣν εἰπεῖν αἷμα. διὰ τὸ καὶ τελειότερον εἶναι αὐτὸ τοῦ ἰχῶρος 
καὶ σαφέστερον εἰς νόησιν, διὰ τοῦτο ἐν τοῖς ἑξῆς ἐ ἐπὶ τοῦ prog ἀναχάμπτει πάλιν εἰς μόνον τὸ αἷμα, 
λέγων ἄμβροτον αἷμα καταῤῥέειν ἐξ ὠτειλῆς, ἀπὸ τῶν ἀνθρωπίνων ἐξ ἀνάγχης τῇ λέξει χρησάμενος, ὡς 

4ρ xai νέχταρ οἰνοχοεῖσϑαί που τοῖς ϑεοῖς ἔφη ἀπὸ ἀν ϑρωπίνου συμποσίου τὴν λέξιν ἀναγαγών. ἀλλὰ 
ταῦτα μὲν ἐν ἄλλοις. ἐνταῦϑα δὲ, ἐπεὶ ὃ ἰχὼρ οὐδ᾽ αὐτὸς, ὡς ἐῤῥέϑη, ἐπὶ ϑεῶν χυριολεχτεῖται, ζωικὴ 80 
γάρ ἐστι χαὶ αὕτη λέξις, μετάγει τὸν λόγον εἰς ἀόριστον uiv, σαφεστέραν δὲ ἑρμηνείαν, καὶ εἰπών" 
δέε δ᾽ ἄμβροτον αἷμα ϑεοῖο, ἰχὼρ, ἐπιφέρει ἀορίστως" οἷός πέρ τε δέει μακάρεσσι ϑεοῖσι, τουτέστιν, 
ὑγρότης ϑεοῖς πρέπουσα τοῖς μὴ ἔχουσιν. οὔτε τὸν ἀληϑῶς ἰχῶρα οὔτε τὸ κατὰ τὸν ποιητὴν ἀτρεκὲς 
αἷμα. ero καὶ συλλογίξεται τὸ μὴ ἔχειν αἷμα τοὺς ϑεοὺς διὰ μέσου τοῦ, μήτε σῖτον ἔδειν αὐτοὺς μήτε 

554oivov πίνειν, φράσας οὕτω" οὐ γὰρ σῖτον &Qovo , οὐ πίνουσ᾽ αἴκϑοπα οἶνον" τοὔνεχ᾽ ἀναίμονές εἰσι 
χαὶ ἀϑάνατοι χαλέονται. ( Vers. 341.) "EvOa σημείωσαι ὅτι ἐν τῷ, οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσι, δεῖ χατὰ 

τὸν Πορφύριον προσυπακχούειν τὸ, ἀλλ᾽ ἀμβροσίαν, εἰ καὶ λείπει διά τε τὸ φανερὸν εἶναι καὶ διὰ γορ- 
γότητα λόγου. Ἔν δὲ τῷ, οὐ πίνουσιν αἴϑοπα οἶνον , προσληπτέον ὁ ὁμοίως τὸ, ἀλλὰ νέχταρ, ἵνα μὴ 

xai οἱ σχώληκχες ὦσι ϑεοὶ, μήτε σῖτον ἔδοντες μήτε οἶνον πίνοντες χαὶ ὄντες ἀναίμονες. συλλογίζεται 

οὖν οὕτως. οἱ ϑεοὶ ἀμβροσίαν καὶ νέκταρ προσφέρονται, οὐ μὴν σῖτον καὶ οἶνον. τὰ δὲ νέχταρι χαὶ áo 
ἀμβροσίᾳ χρώμενα ἀϑάνατά εἰσιν" oi ϑεοὶ ἄρα ἀϑάνατοι. σημείωσαι δὲ καὶ ὅτε ἐπὶ ἐγχρατευτῶν ἀν- 
δρῶν ῥηθήσεται τὸ, οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσιν, ov πίνουσιν αἴϑοπα οἶνον, τὸ δ᾽ ἑξῆς παρῳδηϑήσεται, 

10 οἷον, τοὔνεκα 0À ̓ιγαίμονές εἰσι καὶ τῇ ἀρετῇ ἀϑάνατοι καλέονται. xai ταῦτα μὲν Ἀτριαῦτα. (Vers. 540) 

Ὁ δὲ ὦ ἰχὼρ ἀπὸ τοῦ ἴσχω κατὰ τοὺς παλαιοὺς γίνεται, ἀφ᾽ ov xoi ἡ ἰσχὰς, ὃ ἰσχναίνων τὸ σῶμα ἐν τῷ 
16 ἀποῤῥέειν. διό, φασι, xoi ἐκτείνει τὴν ἄρχουσαν ὁμοίως τῷ γίγνεται γίνεται. *( Vers. 345.) Κυανέην 

γεφέλην iara περὶ τὸν Αἰνείαν ὁ ̓ Απόλλων καὶ χρύπτει αὐτὸν xoi οὕτω σώζει δι᾿ ἁρπαγῆς. οὗ γὰρ μόνον 
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"διωσφόρος ὁ ἥλιος, ἀλλὰ καὶ νεφεληγερέτης διὰ τὰς ἀναϑυμιάσεις, ἃς ἀνάγει, ὥς mp οὐδὲ μόνον 
᾿ἀλέξικακος, ἀλλὰ καὶ ἀπόλλων. οὕτω δὲ καὶ ὁ Ποσειδῶν, οὐ μόνον σεισίχϑων, ἀλλὰ καὶ ἀσφώ- 
Aug, ὡς ὑγρότητι συνέχων τὴν γῆν" διὸ καὶ γαιήοχος λέγεται. φράζει δ᾽ ἐνταῦϑα Ὅμηρος οὕτω" 
(Vers. 344.) χαὶ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσατο, τουτέστιν εἰρύσατο, ἐφύλαξε, Φοῖβος ᾿Απόλλων 
xvavén “νειρέλῃ : μη τις Δαναῶν ταχυπώλων, καὶ ἑξῆς, ὡς προγέγραπται.  *( Vers, 548.) ᾿Θηλύφρονι 27 
ἀνδρὶ, ἀχρείῳ τὰ εἰς 'πόλεμον, ἐπιφωνηθήσεται TO, &Xé πολέμοιο καὶ 'δηιοτῆτος" jj οὐχ ̓ἅλις ὕτι 

491 Im ἀνάλπιδας ἠπεροπεύεις; xai τὰ ἑξῆς. Ὅμηρος δὲ περὶ ᾿“φροδίτης τοῦτο φησὶν, 5 τις ὡς περ 

"τὴν ᾿ἔλένην, οὕτω χαὶ ἄλλας ἀπατῶσα ἐποίει ᾿αφραίνειν. '( Vers. 349.) Τὸ δὲ, ἢ ovg ἅλις, συνί- 30 
ζησιν ἔχει τῶν ἐν ἀρχῇ δύο μαχρῶν συλλαβῶν εἰς μίαν μαχρᾶν, χαὶ λογίζεται ἀντὶ δακτύλου διὰ τὴν 

10 τοιαύτην συνίζησιν. σημείωσαι δὲ ὅτι οὐ μόνον ἀπολύτως φράξεται, ὡς χαὶ ἐνταῦϑα τὸ ἅλις, καὶ ἐν 
τῷ, ἅλις δέ οἱ" ἀλλὰ χαὶ γενιχὴν oc τὰ πολλὰ ἔχει σύνταξιν, ὡς TO, τούτων μὲν ἅλις, καὶ δὐριπί- 

oye Ag ὀδυρμῶν ἐμῶν. καὶ ἔχει ἔλλειψιν ὑπαρκτικοῦ ῥήματος » τοιαύτη σύνταξις. ἔστι "δὲ ὅτε καὶ 

xar εὐθεῖαν προάγεται, οἷον, ἅλις πόλις ὡς ἔχει, καὶ, ἅλις γὰρ οἱ γεγῶτες. καὶ λείπει ἐν τοῖς τοιού- 

τοις ῥῆμά τι ἐκ τοῦ ἔχω. τὸ δὲ ἔπος τὸ, ἢ οὐχ ἅλις, χαὶ ἑξῆς, ὡς πεπονϑὸς πλεονασμὸν περὶ τὴν 

κεφαλὴν προχέφαλον λέγεται. ] ὡς οἷον εἰπεῖν πρόμηκες τὴν κεραλιν. διὸ τὸ αὐτὸ xci μακχροχέραλον 
ὡς διπλαζον τὴν ἄρχουσαν, ἧς & τις ἀφέλοι τὸ MMpnor ὡς oic τινὰ περιττότητα, ὑγιοῦται τὸ λεῖπον 

«εἰς δάκτυλον. 0 xai ἄλλως "γίνεται τῇ Dno, συνιζήσει τῶν δύο μαχρῶν κατὰ τὸ, ἢ λάϑετ᾽ ἢ Ovx iO 

πἐνόησε. χἀχεῖ γὰρ τὸ, ἢ οὐχ ἐνόησεν, εἰς δάκτυλον ποδίζεται. xci τοιοῦτον κὲν τὸ ῥηθὲν "ἔπος καὶ ὅσα 

"xUr αὐτό. ἀνάπαλιν δὲ τῷ τοιούτῳ πάϑει ἔχει τὸ ἀχέφαλον, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν βραχυκέφαλον, κατα 
20:70, ἀμεϑηὴς ὃ ὀλιγομαϑὴς, 0 τοῦ κατὰ τὴν ἄρχουσαν μεγέϑους ἐχπεσὸν «ἀπὸ βοαχείας ἄρχεται, ὁποῖον 

σὺν ἄλλοις, ἃ ἑτέρωϑι φανεῖται. καὶ TO, ἐπειδὴ νῆάς τὲ καὶ ᾿ Βλλήσποντον ἵχοντο" καὶ, ἐπειδι λίπε 

δῶκα “Καλυψοῦς ἡκόμοιο" καὶ, ἐπίτονος βέβθλ το, βοὸς δινοῖο τετευχώς. τοιούτου δὲ πάθους ἔτυχε 

καὶ τὸ, Βορέης καὶ Ζέφυρος τώ τε Θρήκην ϑὲν ἄητον᾽ χαὶ τὸ, πλέονές χε μνηστῆρες ἐν ὑμετέροισιϑ 
δόμοισιν. εἰ) γὰρ xai ἰσοδάχτυλοι τούτοις οἱ πρῶτοι πόδες ὡς τετράχρονοι; ἀλλ ὅμως οὐκ ἔστι 'προκε- 

φάλους εἰπεῖν αὐτοὺς, ὅτι μηδὲ περιττεύει ἀὐτοῖς ἡ κεφαλὴ “μακρὰ οὐσα, ἀχεφάλους δὲ μᾶλλον δια 
τὸ ἐχπεσεῖν τῆς χατὰ τὴν ἄρχουσαν ἐκτάσεως. ἀχέφαλοι δὲ ὁμοίως στίχοι καὶ τὸ, ἕως ἐγὼ περὶ κεῖνα 

"πολὺν βίοτον ξυνὰ γείρων" καὶ, ἕως ὃ ταῦϑ' ὥρμαινε χατὰ φρένα zal κατὰ ϑυμόν. περὶ δὲ τούτων 
φασὶν οἱ παλαιοὶ καὶ ὕτι γελοῖοι οἱ τὴν μέσην μαχρὰν ἐν τῷ ποδολογεῖν 'προτάττοντες, καὶ TO ἕως 

weg λέγοντες, χαϑὰ χαὶ ἐν τῷ Βορέης καὶ Ζέφυρος ἤσβορε ποδίζοντες τὴν ἄρχουσαν. εἰ δὲ δεῖ, τφααὶ, 

$o χατὰ τέχνην βοηϑεῖν ἐν τῷ, ἕως ἐγὼ. καὶ ἕως 0, προενεκτέον τὸν πρῶτον πόδα, ὡς εἴ πέρ ἣν ὡς, οἷα 

συνεξζήσεως ἐν αὐτῷ γενομένης Ἀχατὰ χοινὴν συλλαβήν. ἄλλως δέ, φασιν, ἀβοήϑητον ὃν, πάττεται 10 

εἰς ἀχέφαλον, καϑότι ἡ πρώτη τοῦ ποδὸς βραχεῖα οὖσα χεῖται ὡς xci μαχρά. χαὶ τοιαῦτα. μὲν ταῦτα. 

περὶ δέ ye τῶν κατὰ χοιλίαν καὶ σχέλη στιχηρῶν παϑῶν ἐν οἰκείοις érép t χωρίοις ῥηθήσεται. γυναῖχες 

δὲ ἀνάλκιδες χατὰ χοινὸν ἐπίϑετον. τοιαῦται γὰρ αὐταὶ, εἰ μὴ; τις ἄλλως δαΐζγρων εἴη χατὰ τὴν 11η- 

cvi ἢ κατὰ τὴν ἀνδρικὴν ᾿“ταλάντην ἢ “ργανϑώνην ἢ “οδογούνην καὶ εἴ τις ἄλλη τοιαῦτ!) ym, 
ὁποία καὶ ἡ Aoruucia xci ἡ Νίτωκχρις αἱ βάρβαροι. ( Vers. 550. ) ̓Εχφόβησις χατὰ δειλοῦ τὸ, εἰ δὲ 

σύ γ᾽ ἐς πόλεμον πωλήσεσι. ἢ τέ σ᾽ ὀΐω Qu; γήσειν πόλεμόν γε, καὶ εἴχ᾽ ἑτέρωϑι πύϑηαι. ὅρα δὲ, ὕτειτε 
ig ἐταὐτολογή ϑη συνεχῶς 0 πόλεμος, xci ὅτι τὸ, εἰς πόλεμον πωλήσεαι B παρήχησίν τινὰ ἔχει , ὑποῖαι 

τινὲς χαὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ καὶ ἐν τῇ c ῥαψῳδίᾳ τῆς ᾿Ιλιάδος ταύτης ἔχχεινται. διιοιον δὲ καὶ τὸ "git aro- 20 

4o τέλιχὸν τὸ, τὰ φολιδωτὰ φωλεῖ μὲν τὰ πλεῖστα. a: Vers. 552.) Τὺ ἀλύω οὐ μόνον ἐπὶ λύπης, ὡς 2i 

“ἐνταῦϑα ἡ ΟΝ ̓ἀφροδίτη ἀπέβη ἀλύουσα, τείρετο δ᾽ αἰνῶς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ γαρᾶς, ὡς ἐν ᾿υδυσσείᾳ ἐν τῷ, 

divas ὃ ὕτι * [oov ἐνίκησας; χαὶ Πλούταρχος δὲ κατακόρως οὕτω χρᾶται τῇ “λέξει, "φασὶ δὲ τὸν doxaAo- 

viryv δασύνειν τὸ ἁλύω ἐπὶ τῆς χαρᾶς. εἴρηται δὲ περὶ τούτου xci ἐν "τοῖς εἰς τὴν ᾿θΘϑύσσειαν. 

( Vers. 355.) ᾿Αφροδίτη μετὰ τὴν βολὴν ὑπὸ "Ipiog τῆς μυϑιχῆς Ζειραγωγεῖται xui τοῦ πολέμου ἐξά- 

γέται, , ἀχϑομένη ὀδύναις, μελαίνετο δὲ χρόα χαλόν. Φασὶ δὲ τὴν piv ἐρωτικὴν καὶ ᾿αύτην εἶναι. 
καὶ μήν τινες, ὡς χαὶ προεγράφη, αὐτῆς καὶ Ζειύρου παῖδα φασὶ γενέσϑαι τὸν ἔρωτα, ταῦτα δὲ 

ΟΟΜΜΈΝΤΟ ΙΝ [πτλ}. Tow. II. 
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34 PAPOIAIA E Με. 355-- 359. 

οὕτω μυϑεύεται διὰ τὴν ἀλληγορουμένην Ἶριν" ἐπεὶ καὶ αὐτὴ ἔχει τε ἐπαφρόδιτον διὰ τὸ τῶν χρωμά- 
των κάλλος. διὸ καὶ οἰχείως πως ἔχειν δοχεῖ πρὸς ᾿“Αφροδίτην. ᾿Ὠχεῖαν δὲ καὶ νῦν, ὡς ποδήνεμον, ταὐ- 
τὸν δ᾽ εἰπεῖν ἀελλόποδα τὴν low λέγει, μυϑικῶς μὲν, διὰ τὸ πτερωτὴν εἶναι καὶ ταχεῖαν, χαϑὰ καὶ 
ὁ Ἑρμῆς" ἄγγελοι γάρ εἰσι καὶ ἀμφότεροι" διὸ καὶ ἀπὸ τοῦ εἴρω τὸ ἀγγέλλω ἐτυμολογοῦνται, ἀρετὴ 
δὲ ἀγγέλου τὸ τάχος" ἀλληγορικῶς δὲ διὰ τὸ ταχὺ τῆς Ἴριδος εἴς τε τὸ “γίνεσθαι χαὶ εἰς τὸ ἀπογίνε- 
σϑαι. ὕτι δὲ διττῶς ἡ Ἶρις, 5 μὲν γὰρ σωματοειδὴς, ὡς δῆϑεν κατὰ γυναικὸς εἶδος, οἷον" Ἶρις 

δ᾽ αὖϑ' “Ελένῃ λευκωλένῳ ἄγγελος ἤλϑεν" ἡ δὲ τὸ ἐν ἀέρι σημεῖον, οἷον" ὡς δ᾽ ὅτε πορφυρέην Ἴριν, 
xai ἑξῆς, χκαϑωμίληται.. Τὸ μέντοι ἴρινον μύρον καὶ τρίτην τινὰ ἰριν ἐμφαίνει εἶναι, περὶ ἧς ἐν &À- 

45 λοις δηλοῦται.  *( Vers. 355.) Ἔοικεν ὁ Διομήδης περὶ τὰ τοῦ πολέμου δεξιὰ εὐδοκιμεῖν, ὡς τῶν 422 

Τρωικῶν ἀριστέων ἐν τοῖς ἀριστεροῖς νῦν μάλιστα πονουμένων᾽ διὸ ᾿Αφροδίτη μάχης ἐπ᾿ ἀριστερὰ τὸν 10 
550 Aor "εὑροῦσα καϑήμενον, ἤτοι ἐγκείμενον, καὶ προσεδρεύοντα, ἤδη δὲ καὶ ἀργοῦντα xci οὐ πάνυ 

ἀγωνιῶντα, διὰ τὸ ἐκεῖσε τοὺς Τρωιχοὺς ἀριστέας νικᾶν, εἰς ἐπικουρίαν τῶν δεξιῶν αὐτὸν προκαλεῖ- 

ται, ὡς πονούντων δηλαδὴ, καὶ ἐρεϑίζεν κατὰ τοῦ Διομήδους. φησὶ γὰρ ὁ ποιητής" εὗρε μάχης ἐπ᾿ 
ἀριστερὰ ἀρῦρον Ἄρηα, ὃς τις ἐχεῖϑεν διεγερϑεὶς οἷον καὶ διαναστὰς εἰς ἄμυναν ἐπελεύσεται τῷ 4ιο- 

μήδει. ὅτε καὶ γενήσεται μείζων ἡ τοῦ Διομήδους ἀριστεία ; μυϑιχῶς μὲν ᾿άρεος τρωϑέντος τοῦ βρο- 
τολοιγοῦ, τῇ δὲ ἀληϑείᾳ, γενναίων ἀνδρῶν ἀρειμανίων ἐπελϑόντων μὲν τῷ Διομήδει πλειόνων τῷ 
πλήϑει i ἢ meg ἐπὶ τοῦ “ἰγείου καὶ “Ἀφροδίτης, ἡττηϑέντων δέ. ἐρεῖ γὰρ ὅτι Τρώων στίχας οὖλος "denis 

ὥτρυνε μετελϑὼν, οἱ δηλαδὴ καὶ συνέμιξαν τῷ Διομήδει. καὶ γὰρ ζηλοῦσιν, ἐὰν ὁ Διομήδης εἷς 

το ὧν τοσαῦτα καχὰ ποιῇ "οὐ μόνον εἰς τοὺς xaO ἕνα, ἀλλὰ καὶ εἰς πλῆϑος. διὸ καὶ ἐπέρχονται χιλιά- 

δὲς πολλαὶ, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς φανήσεται, καὶ ἡττῶνται xol αὐτοί" καὶ οὕτω δοκεῖ τρωϑῆναι ono 20 
ὁ ὄρσας αὐτούς. (Vers.556.) 'Ev τῷ, ἠέρι δ᾽ ἔγχος ἐκέκλιτο, τὸ τοῦ Mocog δηλαδὴ, καὶ ταχέ ἵππω, 
λέξεως ὁμωνυμία βοηϑεῖ τῇ ὀρϑῇ ἐννοίᾳ" τὸ μὲν γὰρ ἔγχος ἐχέκλιτο ἤτοι ἔχειτο, οἱ δὲ ἵπποι ἐχέ- 
χλιντο, ἤγουν ἵσταντο. ἄμφω γὰρ δηλοῖ τὸ κεῖσϑαι, τὸ τε ἰδίως λεγόμενον κεῖσϑαι καὶ τὸ ἵστασϑαι. 
καὶ ἄλλως δὲ ἐ ἔγχος μὲν ἐχέκλιτο, ἵπποι δὲ οὐχὶ ἐκέκλιντο, ἀλλὰ κατὰ τὸ εὔλογον 1 ἵσταντο, ὡς τὸ σῖτον 
ἔδοντες χαὶ οἶνον, πίνοντες δηλαδή. οὕτω δὲ καὶ ἄλλα πολλά. εἰ δὲ καὶ περιοχὴν τὸ χεχλίσϑαι δηλοῖ, 

ὡς τὸ, λίμνῃ κεχλιμένος Κηφισσίδι, εὐμαρέστατον οὕτω τὸ ὑποδύσκολον. ἠέρι γὰρ περιείχετο καὶ τὸ 
ἔγχος τοῦ Josog καὶ ἡ ξυνωρὶς διὰ τὸ ἀόρατον. (Vers. 35 7: ) Τὸ, γνὺξ ἐριποῦσα κασιγνήτοιο φίλοιο, 

20 ταὐτὸν μέν ἐστι τῷ, γουδνασαμένη τὸν ἀδελφόν" πλὴν ovy ἁπλῶς, ἀλλὰ μετὰ πάϑους, ὡς καὶ ἑαυτὴν 

προσρῖψαι τοῖς ἐχείνου γόνασιν. οὕτω δὲ xci ἑξῆς ἐν τοῖς γούνασι πίπτει τῆς μητρὸς Διώνης ἡ αὐτὴ, 
ἀγεννῶς xci ϑηλυπρεπῶς ἱκετεύουσα. τοιαύτη δέ τις φανεῖται καὶ ὅτε πρὸς τὸν Δία ἐν τῇ τῶν ϑεῶν 2ο 

μάχῃ χλαυϑμυρίξεται. οὐκ ἄδηλον δὲ ὡς καὶ ἐν πολέμῳ καταῤῥιφέντες τινὲς γνὺξ ἐ ἐριπεῖν λέγονται. 

Αμπυὲ ἐκαλεῖτο σειρὰ κατάχρυσος τὰς περὶ τὸ μέτωπον τῶν ἵππων τρίχας συνδέουσα" ἐξ ἧς καὶ οἱ τοῦ 

Ἄρεος νῦν ἵπποι ἐν δυσὶ τόποις χρυσάμπυχες λέγονται. λεχϑήσεται δὲ καὶ ἐν τῇ χ ῥαψῳδίᾳῳ περὶ ἄμπυ- 

25 xoc σαφέστερον. *( Vers. 359.) Τὸ φίλε ἐκτείνει xoi ἐνταῦϑα τὸ τῆς ἀρχούσης δίχρονον., ὡς καὶ ἐν 

τῇ y ῥαψῳδίᾳ. φησὶ γάρ" gis λασίγνητε: χόμισαί τέ μὲ: δὸς δέ μοι ἵππους. διὸ καὶ ὁ ̓ ΑΙσκαλωνίτης, 

dien περιέσπα TO qu. καὶ ὅρα τὴν ἀδιαφορίαν. χαὶ νῦν τῶν διχρόνων, εἴ γε καὶ τὸ φίλος ποτὲ μὲν 

ἐχτείγει, ποτὲ δὲ συστέλλει τὴν ἄρχουσαν. σημειοῦνται δὲ χαὶ ὅτι ἐν μὲν τῷ, αἰδεῖσϑαί D lepra, καὶ ἐν 

τῷ, προσέφ᾽ ἱερὴ i Τηλεμάχοιο, συστέλλεται τὸ i τοῦ ἱερόν" ἐν δὲ τῷ; ἱερὸν ἰχϑὺν, ἐκτείνεται, ὡς μέν 
τινές φασι, καϑὰ λέγει καὶ Τρύφων ἐ ἐν τοῖς περὶ ἀρχαίας ἀναγνώσεως, διὰ τὸ τὸν ποιητὴν ἐχτείνειν πολλὰ, 

4o ἕνεχεν τοῦ μέτρου, ὡς δὲ οἱ κἀχριβέστεροι λέγουσι διὰ τὸ φευχτέον εἶναι ἐν δαχτυλιχῷ μέτρῳ τὸ παράλ- 4o 

ληλον τῶν τριῶν βροαχειῶν. τούτῳ τῷ λόγῳ χαὶ τοῦ ἀχάματος χαὶ ἀϑάνατος, ὡς προεῤῥέϑη, ἐχτείνε- 

ται τὸ κατ᾽ ἀρχὰς δίχρονον, καὶ τοῦ, ἄορι ϑεινομένων " xci ἰσος ̓ Ενυαλίῳ" xol, “Ἰέμενος χαπνὸν ἀπο- 

ϑρώσκοντα vonoc καὶ ἀποπέσῃσιν ἐν τῷ τῆς Ὀδυσσείας ω΄, καὶ ἄλλα πολλά. ᾿Ιστέον δὲ ὡς τῶν 
τινὲς παλαιῶν ἀπηλεγέως 6 ἀποφηνάμενοι xcd Ὁμήρου, ὡς οἷα διαγνόντες χαὶ ἄλογον εἶναι ποτὲ παρ᾽ 

αὐτῷ συστολὴν τε καὶ ἔχτασιν διὰ μέτρον, χαϑυπαγουσι τῇ τοιαύτῃ ἀποφάσει. xal τὸ; φίλε κασίγνητε, 

δ57άλλως χρονισϑὲν παρὰ τὸ, ἀνέρες ἐστὲ, φίλοι, κῶς περ καὶ τὸ ἀνὴρ ἐν μὲν τῷ, ἀνέρες ἐστὲ, μαχρὰν 
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ἔχει τὴν ἄρχουσαν" ἐν δὲ τῷ, ὃς δέ κ᾽ ἀνὴρ μενέχαρμος βραχύνει αὐτήν. οὕτω δὲ χαὶ ὁ δαὴρ διφο- 

ρεῖται" οἷα ἐν μὲν TQ , δαὴρ «vr ἐμὸς, καὶ, αὐτοχασίγνητον καὶ δαέρα, μηκύνων τὸ ἄρχον δίχρονον" 

συστέλλων δὲ ἐν τῷ; "Exrop , ἐμῷ ϑυμῷ δαέρων πολὺ φίλτατε. καὶ τὸ ὕδωρ δὲ ὁμοίαν παρὰ τῷ ποιητῇ 
πάσχει διφόρησιν xci ἡ λήγουσα τοῦ ἀντιχρύ. Τὸ δὲ κόμισαι ἀντὶ τοῦ ἐπιμελήϑητι, ἐχ τοῦ κομίζω, i ἐξ 

οὗ χαὶ κομιδὴ ἡ ἐπιμέλεια, ἧς ἡ δοτικὴ ποιεῖ ἐπιῤῥηματικῶς τὸ κομιδῇ, c ὃ πέρ ἐστι λίαν xai ὡς εἰπεῖν 

ἐν ἐπιμελείᾳ. ( Vers. 560.) Σεμνολογῶν τις ἀρχεῖον λαμπρὸν εἴποι ἂν τὸ, ὄφρ᾽ ἐς Ὄλυμπον ἵχωμαι, 

iv' ἀϑανάτων ἕδος ἐστίν. ὑποχαταβὰς δὲ Ὅμηρος πάλιν περὶ ᾿Ολύμπου φησί’ ϑεῶν ἕδος, αἰπὺν 
Ὄλυμπον. 0 περιφράζων Σοφοχλῆς αἰπὺν "οὐρανόν φησι. (Vers. 561.) ΠΖενναίαν πληγὴν ἔκ 
τινος ἀλαζόνος δηλοῖ τὸ, λίην ἄχϑομαι ἕλκος, 0 μὲ βροτὸς οὔτασεν ἀνὴρ, ὃς δή γε καὶ ἂν ϑεῷ 
πατρὶ μάχοιτο. βαρυνομένη δὲ “Αφροδίτη κατὰ Διομήδους τοῦτο φησίν" ( Vers. 364. * Ἔν τούτοις δὲ 
κεῖται χαὶ ἀντὶ τοῦ ἀχαχημένη ἀκηχεμένη μεταϑετιχῶς, διὰ χρείαν μέτρου. φησὶ γὰρ, ἀχηχεμένη 
φίλον ἦτορ. Τὸ δὲ, ϑεῷ πατρὶ; παρῴδηται "uiv. Ὅμηρος γὰρ du πατρὶ ἔφη. εἰ δὲ τὸ, λίην ἄχϑο- 

10 

uec ἕλκος, καὶ ἑξῆς, εἰς γαμικόν τινι εὐφυῶς ἐχρησίμευσε, κέντρωνα, οἶδεν ὃ περιτυχών. « Vers. 565.)21 
Καὶ ὁ παραιβάτης ἐνίοτε ἡνίοχος εὑρίσχεται λεγόμενος, ὡς ὕτε τὸν ἽἝχτορα ϑρασὺν ἡ ῃ νίοχον ὁ ποιητὴς 

ἐρεῖ" εὕρηται δέ που χαὶ ὃ ἡνίοχος παραιβάτης. καὶ νῦν οὖν τοιοῦτόν τι ἐμφαίνει ὁ ποιητὴς ἐν τῷ, 

πὰρ δέ οἱ Ἴρις ἔβαινε xal ἡνίαι ἔλαβε χερσίν" ἡ γὰρ αὐτὴ καὶ παραιβάτις διὰ τὸ παραβαίνειν καὶ 

ἡνίοχος διὰ τὸ ἡνία λαβεῖν. καὶ ὅλως ἐπαλλάσσειν αἱ λέξεις αὗται ἀλλήλαις φαίνονται. εἰ δὲ καὶ 

ἡ νυμφικὴ πάροχος εὖ λέγεται παραιβάτις, φανεῖται ῥηθὲν ἀλλαχοῦ. (Vers. 566.) Πολλοῦ τάχους xci 
προϑυμίας ἵππων δηλωτιχὸν τὸ, μάστιξε δ᾽ ἐλάαν, ἵππους δηλαδή" τώ δ᾽ οὐκ ἄκοντε πετέσϑην. καὶ 
ὅρα τὴν ἀδιαφορίαν τῶν πτώσεων: δυνάμενος γὰρ εἰπεῖν δυϊκῶς καὶ ἀνωτέρω τὸ, δῶχε χρυσάμπυκας 
[44 c , Y , * » 3 c! » € - *. 5 € 2 , ᾽ν 

ἵππους, ομοίως χαὶ κατωτέρω TO, ἕνϑ' ἵππους ἕστησεν, ὁ δὲ πληϑυντιχῶς "εἰπεν, ὡς ἀδιάφορον ov 30 

οὕτως 2) ἐκείνως εἰπεῖν. οὕτω καὶ πρὸ τούτου ἔφη" μὴ τὼ μὲν δείσαντε ματήσετον, τεὸν τ ϑόγγον 
ποϑέοντες" xci, ὡς ἄρα φωνήσαντες, ἐμμεμαῶτ᾽ ἐπὶ Τυδείδῃ ἔχον" xci, ἄνδρε ὁρόω χρατερὼ, iv 
ἀπέλεϑρον ἔχοντας. καὶ ὅλως παρὰ τῷ ποιητῇ ἀδιαφόρως τὰ δυϊχά τὲ πληϑυντικῶς ἐχφωνεῖται καὶ 
τὰ πληϑυντικὰ δυϊχῶς, καὶ ἀλλήλοις συμπλέχονται χατά τινὰ σύγχυσιν. τὴν παρασημειοῦνται εἰς πλά- 

ἱ παλαιοί. τοῦ δὲ μάστιξε περίφρασις ἀλλαχοῦ τὸ, νώτῳ δ᾽ ἐπέβαλλεν ἱμάσϑλην. τὸ δὲ τραγικὸν 
περιφραστικώτερον ἐν τῷ, κέντρα πώλοις μετάφρενον ἰϑύνει. Ἰστέον δὲ ὡς οἱ πέτεσϑαι λεγόμενοι 
ἵπποι καὶ ἀελλόποδες ἂν εἰχύτως ῥηϑεῖεν καὶ ποδήνεμοι καὶ ὁπλαῖς ἁρπυίαις ἰσοι χατὰ “Τυκόφρονα. 

τὸ δὲ τοιοῦτον πέτεσϑαι οὐ μόνον ἐτυμολογίαν παραλαλεῖ, ix τοῦ ἵπτασϑαι γὰρ ποσὶν ὁ ἵππος συν- 
τέϑειται, ἀλλὰ καὶ ἀφορμὴ τῷ μύϑῳ yé*yove τῆς τοῦ δῆϑεν πτερωτοῦ Πηγάσου πλάσεως διὰ τὸ, ὡς 

εἰκὸς , ἀπαράμιλλον τάχος ἐκείνου. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, οὐκ ἄκοντε, uk ἵππων δηλοῖ. εἰ γὰρ κατὰ 

τὸν λυριχὸν ἀγαϑὸς Ἱ ἵππος ὃ δέμας ἀχέντητον παρέχων, ἄρα ὃ μαστιζόμενος , καὶ οὕτω ϑέων, οὐχ εὖ 

ἔχει" χαὶ ὅμως ὃ τοιοῦτος, εἴ περ οὐκ ἀέχων ϑέει, ἀγαϑός ἐστιν. ( Vers. 309. ) Toig ἵπποις roU Aotog 

ἀμβρόσιον εἶδαρ ὁ ὁ μὖϑος ἐς ϑείοις τισὶ παραβάλλει. καὶ ὅρα τὸ παραβάλλει ἀντὶ τοῦ παρατίϑησιν" 

ἐξ οὗ χαλῶς παρὰ τοῖς πολλοῖς λέγεται τὸ παράβλημα. πὰ δὲ οὐκ αὐτόχρημα ἀμβροσίαν ἁπλῶς δηλοῖ 

4o 

τὸ ἀμβρόσιον εἶδαρ, οὔτε γὰρ ὃ ἀμβρόσιος χιτὼν ἐᾷ νοεῖν Ἀρὕτω, καὶ οὐδὲ ἵπποις πρέπον ἡ ἀμ, βροσία, 58 

ὅμως ἐπεὶ ἐν τοῖς ἑξῆς τοῖς ἵπποις Ἥρας 0 Xhadetg ἀμβροσίαν ἀνέτειλε νέμεσϑαι, νοητέον ἀμβροσίαν 

χαὶ ἐνταῦϑα τὸ ἀμβρόσιον εἶδαρ περιφραστιχῶς. Ὅτι δὲ καὶ ἄνϑους παραμέμιχταί τι τῇ τῆς ἀμβρο- 

σίας GXtVjj, ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν δεδήλωται. *( Vers. 370.) Ὡς πατρωνυμιχὸν ἡ “ιώνη ἡ τῆς 

᾿Αφροδίτης μήτηρ" ὡς γὰρ ᾿Ἡκρίσιος ᾿Ακρισιώνη, οὕτω πως Ag Διώνη. εἰ δὲ Διώνης ἡ ̓ Αφροδίτη, οὐχ 

οἶδεν ἄρα Ὅμηρος τὴν καϑ' ᾿Πσίοδον ἐκ μηδέων γέννησιν αὐτῆς, χαϑ' ἣν ἐχεῖν ος φιλομηδῆ οἶδεν αὐτήν. 

( Vers. 3574.) Τὸ, ἀγκὰς ἐλάξετο, ἤτοι ἔλαβε ϑυγατέρα ἣν, εἰ μὲν ἐπίῤῥημά ἐστι, συστέλλει τὸ a, 
ὡς τὸ ἑχὰς, &vópaxag* εἰ δέ ἐστι αἰτιατικὴ πληϑυντικὴ, ἧς εὐθεῖα αἱ ἀγκαὶ, χαὶ δηλοῖ τὰς ἀγχά- 

λας, “ωρικῶς συστέλλει τὸ &, ὡς xat πρὸ τούτου τινὲς ἐνόουν τὸ, ὑποσχὼν ϑήλεας ἵππους, γράφον- 

τες ὑποσχὼν ϑηΐλέας | ἵππους, ἀντὶ τοῦ ϑηλείας παραξυτόνως, χαὶ οὐ προπαροξυτόνως ϑήλεας. τὰς 20 
δὲ τοιαύτας Ζωρικὰς αἰτιατικὰς παρὰ ᾿ΠΙσιόδῳ πολλὰς εἶναι φασὶν, εἰ καὶ μὴ παρ᾽ Ὁμήρῳ. ᾿Ιστέον δὲ 

E a 
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χαὶ ὅτι , ὡς χαὶ ἕν τοῖς Θεοκρίτου φαίνεται, αἱ μὲν εἰς αὐ ληγουσαι εὐϑεῖαι τῶν πληϑυντιχῶν συστέλ- 

λοῦσι τὸ ὦ τῶν αἰτιατικῶν παρὰ τοῖς 4ωριεῦσιν" αἱ δὲ εἰς ες ἐχτείνουσιν ἀπεναντίας τῇ κοινῇ διαλέκτῳ. 424 

Τοῦ δὲ, ἀγκὰς ἐλάζετο, τραχυφωνότερον τὸ, ἀγκὰς ἔμαρπτε, κείμενόν που ἐν τοῖς ἑξῆς. ( Vers, 572.) 

Καταῤῥέξζειν. χαὶ νῦν τὸ τῇ χειρὶ χκαταψᾶν χολαχευτικῶς. φησὶν ovv ὁ ποιητὴς" χειρί τέ μιν κατέρεξεν, 
ἕπος T ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε"" τίς vv σὲ TOLCÓ ἔρεξε; καὶ ὕρα τὰ συχνὰ πάρισα, TO κατέρεξε χαὶ τὸ 

ἔχ τ΄ θαρρῶ χαὶ τὸ ἔρεξε, δι᾿ ὧν ὁ λόγος καλλωπίζεται" καὶ ὅτι ἐξ ἑνὸς ῥήματος διάφοροι ἔννοιαι TO, 

χειρὶ κατέρεξε, καὶ, τοιάδ᾽ ἔρεξε. περὶ δὲ τοῦ κατέρεξε καὶ ἐξονόμαζεν ἐν τῇ € ῥαψῳδίᾳ εἴρηται. 

*(Vers. 374.) Ev τῷ, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ, ἐνωπὴν λέγει τὴν ὄψιν καὶ τὴν ἐν φανερῷ 

ϑέαν, ὅϑεν καὶ τὸ ἐνώπιος. ἀνάλογος δὲ ἡ ἐνωπὴ αὕτη τῇ περιωπῇ. To δὲ ῥέζειν κυρία λέξις ὡς ἐν 
ποιήσει. διὸ ἐπέμεινεν αὐτῇ ἐνταῦϑα ὁ ποιητής. ἡ δὲ ἀναλογία τῆς ἐνωπῆς ταύτης xara τὴν μάχιμον 

ἐνοπήν" ὡς γὰρ τοῦτο ἐκ τῆς ὁπὸς, ἐκεῖνο ἐκ τοῦ ὠπός. (Vers. 578.) “ἄκρας φιλίας δηλωτικὸν τὸ, 
ὃς ἐμοὶ πάντων πολὺ φίλτατός ἐστιν. ἐνταῦϑα λαβὼν “Σοφοκλῆς Δχιλλέως τὰ φίλτατα ἔφη τὸν Πάτρο- 
xÀov, 0 πὲρ οἱ μεϑ Ὅμηρον ἐπὶ τῶν πάνυ ἐγγυτάτω φασὶ συγγενῶν. φίλτατα γὰρ ἑκάστῳ γονεῖς καὶ 

41 γυνὴ καὶ παῖδες. Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις καιρίαν ὑπέρϑεσιν᾽ φίλον γὰρ υἱὸν », ̓ Αφροδίτη τὸν Δἰνείαν 
φαμένη ἐπήγαγεν ὑπερϑετιχῶς τὸ, πολὺ φίλτατος. "(Vers. 379.) “πολλῆς τόλμης καὶ ϑρασύτητος 
ἐνδειχτιχὸν τὸ, οὐ γὰρ ἔτε Τρώων καὶ raw) φύλοπις αἰνὴ, ἀλλ᾽ ἤδη Δαναοί γε καὶ ἀϑανάτοισι 
μάχονται. χαὶ σημείωσαι ὅτι εὐσχημόνως εἰς ἀντιϑέους κἡ ̓ Α φροδίτη ἄχει τοὺς “λληνας, εἴ γε καὶ ἀϑα- 

γάτοισι μαχέσονται, ὡς πέρ ποτὲ δηλαδὴ Τιτᾶνες καὶ {ἴχαντες. Ὅρα δὲ καὶ τὴν αὔξησιν τοῦ λόγου" 
πρὸ ὀλίγου μὲν γὰρ ἔφη ὅτι ὃ Διομήδης καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο; ἐνταῦϑα δὲ χατὰ μεταποίησιν ῥητο- 

δδθροικὴν ἢ παράφρασιν ἐπιτείνουσα τὸν αὐτὸν λόγον φησὶν, ὅτι οὐχέτι Τρώων χαὶ FAM ἢ Ἄγων μάχῃ, ἀλλ 
ἤδη :Ἡχαιοὶ καὶ ϑεοῖς μάχονται ὡς οἷον ἀντίϑεοι, xci τοίνυν ἦσαν ἀντίϑεοι, οὐχ᾽ οἵους μέντοι βουλε- 

ται ἡ ̓Τφροδίτη λέγειν αὐτοὺς, ἀλλὰ ἰσόϑεοι καὶ κατὰ τὸν Διομη δὴν a; γχιϑεοι. χαὶ ἡ μὲν ᾿Αφροδίτη 
κατὰ τῶν ᾿Αχαιῶν οὕτω λέγει, διὰ τὸ πάϑος αὔξουσα τὸ xaxov, » μέντοι μήτηρ Διώνη σεμνότερον 

λαλοῦσα οὐκ ἐκ βροτοῦ ἀνδρός φησιν αὐτὴν τὸ ἕλκος παϑεῖν, ἀλλά τινος τῶν οὐρανίων. λέγει δὲ καὶ 
παρακατιοῦσα ὡς οἱ ϑεοὶ im ἀλλήλοις ἄλγεα τιϑέντες ἐξ ἀνδρῶν χαλεπὰ ἄλγεα πάσχουσι. τοῦτο δὲ 

28 καὶ παραμυϑία icri τὸ μὴ ἐξ ἐλαττόνων, ἀλλὰ χρειττόνων ἢ ἴσων πάσχειν τὰ xaxa. "( Vers. 382.) 
Κατὰ uiv τὸν μῦϑον Y Διώνη παράγουσα ϑεῖα πρόσωπα δυστυχήσαντα παραμυϑεῖται ἀπὸ τῶν ὁμοίων 

So? καὶ μειζόνων τὴν τῆς V wyetpos. ̓ Αφροδίτης πληγὴν, ὅτε λέλγει ὡς ἕτλη ὁ Ἄρης χαὶ ἢ Ἥρα χαὶ 

ὁ hio. χαί ἐστιν £x τοῦ μείζονος ἡ ἀφορμὴ τῆς τοιαύτης ἐπιχειρήσεως χατὰ τοὺς ῥήτορας. χαὶ οὕτω 
μὲν μυϑικώτερον" τῇ δὲ ἀληϑείᾳ ὁ Ὅμηρος τεχνικῶς ἑαυτῷ fond. ὡς γάρ τινος τυχὸν ὑποχρούσαντος, 

πῶς δὴ nore τολμᾷ ϑεοὺς, τὸν ἄρην καὶ τὴν ᾿Αφροδίτην, τιτρωσχομένους ὑπὸ Διομήδους πλάττειν, 
? , 3 c , , T € cl , * 3 ' ^ —- * -— mr - 

παράγει μύϑους ἀρχαίους ὁμοίους, ἕν oig ἡ Hoc, ϑήλεια καὶ αὐτὴ ϑεὰ, συμμαχοῦσα ποτὲ τῷ Vra 
κατὼ τὴν Πύλον δεξιτερὸν κατὰ μαζὸν ὀϊστῷ βάλλεται, μείζων τῆς Δφροδίτης οὖσα. καὶ πάλιν ϑεὸς 
ἄῤῥην 0 4ιδὴς τὸν στιβαρὸν ὦμον βέβληται. xci αὐτὸς δὲ ὁ νῦν τιτρωσκόμενος ong ἐπαϑέ τι ποτὲ 
κατὰ τὸν πάλαι λόγον χαὶ αὐτὸς, εἰ χαὶ μὴ πληγεὶς; ἀλλὰ δεϑεὶς δεσμῷ κρατερῷ; ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν, 

χαλεπῷ. χαϑὰ διασαφεῖ μετ᾽ ὀλίγα ὁ ποιητὴς, εἰπών" χαλεπὸς δέ ἑ δεσμὸς ἐδάμνα" ὥστε διὰ ταῦτα 
ἀρ μηδέν τι τὸν ποιητὴν δοκεῖν "πλάττειν ἀπίϑανον, εἰ τοιαῦτα προμεμυϑολόγηνται περὶ ϑεῶν. τὸ δὲ 

xci τὸν Διόνυσον ὑπὸ τοῦ Ἠδωνοῦ “Τυκούργου xoxG παϑεῖν, καλὸν μὲν χαὶ αὐτὸ εἰς παράδειγμα, 
οὐχ᾽ ὅμοιον δὲ πάντῃ πρὸς τὰ ἐνταῦϑα. οὔτε γὰρ ἐτρώϑη ὁ rn Διόνυσος οὔτε ἐδέϑη , ἀλλὰ μόνον ἐδιώχϑη. 

διὸ καὶ διαστήσας ὁ ποιητὴς τὸ τοιοῦτον παράδειγμα ἐ ἐπάγει αὐτὸ ὕστερον, ἅμα καὶ “γραφῆς εὐπορίαν 

ἑαυτῷ οὕτω τε χνώμενος χαὶ διαφόροις ἐπίτηδες μερίζων τόποις τὰ ὅμοια νοήματα» ἔτι δὲ xoi διὰ τὸ 

ἀνομοειδὲς οὐ συντάττων αὐτὸ τοῖς παροῦσι. (Vers. 385.) Φησὶ δὲ τὸν μὲν "Aon δεθῆναι ὑπὸ τῶν 

δθοπερὺ Ὦτον xoi ᾿φιάλτην, οἱ Aug uiv ἤσαν χαὶ Ἰφιμε"δείας, περὶ ὧν καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ εἴρηται, 

ἔδησαν δὲ τὸν orv ἐν χαλκέῳ χεράμῳ, ἤγουν ἀγγείῳ, οἷον πίϑῳ. χρῆσις δὲ τῆς λέξεως ταύτης χαὶ ἐν 

τῇ « v ῥαψῳδίᾳ. ἄλλοι δέ φασι δεσμωτηρίῳ στεῤῥῷ, λέγοντες Κυπρίους χέραμον καλεῖν τὸ δεσμωτης οιον. 

οἱ δὲ πόλιν Καρίας φασὶ τὸν Κέραμον, χάλκεον οἷον δοκοῦσαν καὶ τροπιχῶς λεχϑεῖσαν διὰ τὸ στεῤῥὸν 
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TOU τειχίσματος" ἔνϑα δεδέσϑαι. τὸν "Aonv τρισκαίδεκα μῆνας, ἕως ᾿Περίβοια, ἢ τῶν ᾿Αλωειδῶν 

μητρυιὰ, δυσμενῶς τοῖς προγόνοις ἔχουσα, Ebene. TQ “βρμῇ. 0 δὲ χαριζόμενος τῇ Ἥρᾳ ἐξέκλ Le TÓY 

"Aouv, ὅϑεν φυγὼν ἧκεν εἰς Νάξον. βούλεται δὲ παρὰ τοῖς ἀλληγοροῦσιν ἡϑικῶς ὃ παλαιὸς οὗτος 
λόγος δεσμὸν ἔλλογον αἰνίττεσϑαι τοῦ ϑυμοῦ, ὃν δὴ δεσμὸν πάσχει ὑπό τε τοῦ Ürov, ἤτοι τοῦ ἐκ 
μαϑήσεως. καὶ διδασκαλίας λόγου, τοῦ ἐξ ἀκοῆς τῆς δι᾿ ὥτων "ἐγγινομένου, x«i ὑπὸ τοῦ ἐνδιαϑέτου χο 
καὶ φύσει ἰαλλ opévov καὶ ἐπιπεμπομένου ἡμῖν, ov ὁ Εφιάλ τῆς παραδηλοῖ . ὡς ἐχεῖνον 0 (rog, ὃς τις 
"dong οὐκ ἀεὶ παρ᾽ ἡμῖν δέδεται, ἀλλά τις ψυχικὴ διάϑεσις οὐκ ἀγαϑὴ, ὁποία καὶ μήτηρ, ἀλλὰ τρό- 
πον τινὰ μητρυιὰ ἔγκοτος λαϑοῦσα ὑπεχκλέπτει χαὶ λύει αὐτόν" οὐ γὰρ ἔστι διὰ βίου πραΐϑυμον εἰναι 

τινά. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὲ καὶ μητρυιὸν οἱ παλαιοί φασι τὸν πατρωὸν, ἀῤῥενωνυμοῦντες τὴν μητρυιὰν, 
10 xoi λέγει οὕτω Θεόπομπος, καὶ οἱ κωμικοὶ δὲ μάλιστα κατὰ τοὺς παλαιούς" χαὶ ὕτε τὰς uiv ἀγαϑὰς 

διαϑέσεις καλῶς ἂν τις μητέρας ἡμῶν ἐρεῖ, τὰς δὲ μὴ τοιαύτας μητρυιάς. οἵτω καὶ ᾿Ησίοδος τὰς μὲν 
τῶν ἡμερῶν μητέρας λέγει, τὰς χρηστὰς δηλαδὴ, τὰς δὲ μητρυιὰς εἶναι φησὶ, τὰς μὴ ἀγαϑάς. χαὶ 
“Αἰσχύλος δὲ Σαλμυδησία γνάϑος που λέγει, ἐχϑρόξενος ναύταισει, μητρυιὰ νεῶν, ἤτοι ἐχϑρὰ καὶ ὀλέ- 

ϑριος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν σκληρότερον τέ"τραπται" ἀσφαλέστατα δὲ τῇ ἀπὸ μητρυιᾶς εἰχόνι ἐχρήσατο 20 
ὃ φράσας ὅτι Π]λάτων πᾶσι τοῖς Σωκράτους μαϑηταῖς. ἐπὲφ ὕχει μητρυιᾶς ἔχων διάϑεσιν. ἐνταῦϑα δὲ 

σημείωσαι περὶ τοῦ τέϑριππος καὶ περὶ τοῦ μητρυιὰ, ὡς ἐκεῖνο μὲν ἀναλόγως ἔτρειμε τὸ ψιλὸν εἰς δασὺ 

διὰ τὸ δασύνεσϑαι τὸ ἵππος, ἐν δὲ τῷ μητρνιὰ τοῦτο οὐ γέ; ονέν, ἴσως μὲν IovixGg, ἢ καὶ κατὰ 4io- 

λεῖς, οἱ καὶ τὸ ὕρχας καὶ τὸ ὕμμιν ψιλοῦσιν οἷα ψιλωτικοὶ C ὄντες, ἴσως δὲ καὶ ἵνα καϑαρὸν καὶ πάντῃ 
ἀπαραποίητον φυλαχϑῇ 7 τὸ τῆς μητρὸς ὄνομα. τὸ δ᾽ αὐτὸ λογιστέον καὶ ἐπὶ τοῦ πατρυιός. ἀλλὰ 

20 τοιαύτη μὲν κατά τινας ἡ τοῦ "Agtog λύσις, ἣν ἀπεύχεται ὃ φρονῶν, δύναται δὲ χαὶ τὸ ἐναντίον ἤτοι 

τὴν ἔλλογον λύσιν τοῦ ϑυμοῦ ὁ μῦϑος ὑπαινίττεσθϑαι, ἵνα, ὡς πὲρ λόγῳ δεσμῆται, οὕτω zal λόγῳ 

λύηται. χρήσεται γάρ ποτὲ τῷ δορυφόρῳ ϑυμῷ ὁ βασιλεὺς voUg καὶ λύσει τὸν δεσμώτην τοῦτον ἐν 
καιρῷ ὑπὲρ νόμων "χαὶ ἱερῶν καὶ πατρίδος καὶ γονέων xci παίδων καὶ φίλων. διὸ xci Ερμῆς, 0 ἐστι 3o 
λόγος, λύει αὐτόν, ἔλλογος γὰρ, ὡς ἔφαμεν, ἡ τοιαύτη λύσις αὐτοῦ, Ore zai ἡ μητρυιὰ, ἡ TO. Louji 
τοῦτο συμπράττουσα, στάσις τις νοηϑήσεται καὶ ἐρεϑισμὸς εἰς ϑυμὸν, πλὴν οὐ φαύλη, ὡς ἀνωτέρω, 
ἀλλὰ χρηστὴ διὰ τὸ ἐπὶ δικαίοις ἀμυντικόν. διὸ καὶ Ὅμηρος περικαλλὴς μητρυιά, φησιν, οὐδὲν εἰπὼν 
περὶ αὐτῆς φορτιχόν. καὶ τοιαύτη μὲν ἡ πρὸς ἦϑος ἐν τούτοις ἀλληγορία. ἄλλοι δὲ ἱστοροῦσιν ai δρειο- 
τάτους γενέσϑαι τοὺς TOU “Ϊλωέως παῖδας xal me ἐρεγενομένους τῶν κατ᾽ αὐτοὺς xci ἐκ πολέμων εἰρηνεύ- 

σαντας δῆσαι τὸν Ἄρην τούτῳ τῷ τρόπῳ φασί. καὶ οὕτω τὸν μῦϑον ἱ ἱστορικῶς ϑεραπεύουσιν. (Ver s. 587. ) 
5o Ἢ μέντοι dnuo μαϑηματικῶς, ταῦτα τεϑεράπευχε, λέγουσα χάλκεον. μὲν κέραμον τὸν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ 

χάλκεον, καλούμενον οὐρανὸν, δεσμὸν δὲ "Aocog τρισκαιδεκάμηνον τὸ τοῦ ᾿Αρεος τοῦ πλ ἄνητος ἀστέρος 

πάϑος "τὸν λεγόμενον στηριγμὸν, ον πάσχει γενόμενος πρὸς Καρκίνῳ καὶ "eorr ἐπὶ μῆνας ὀχτὼ, ἔτι δὲ 4o 

XQ. ἐπὶ ἑτέρους πέντε, οἱ τῇ πρώτῃ αὐτοῦ χαὶ δευτέρᾳ ἀνωμαλίᾳ προσὰ ογίζονται. ᾿Ἄλωέως δὲ παῖδας δήσαν- 

τὰφ τὸν τοιοῦτον "Aou λέγει τὰ Qro gate δύο eura. Cut , τὸν Kapzivov καὶ τὸν /f£ovra, πρὸς 

οἷς ὁ ἥλιος γενόμενος τοῦ ἀλωᾶν: ἐστὶν αἴτιος. καὶ τοιαῦτα μὲν ταῦτα. Ὁ δὲ μῦϑος φησὶ τοὺς μὲν 

᾿δλωείδας ἐν τῷ κυνηγετεῖν ἐλάφου μεταξὺ αὐτῶν ἐλϑούσης προέσϑαι ὡς ἐπ᾿ αὐτὴν τὰ δοράτια, χαὶ 

τῆς μὲν ἀποτυχεῖν, ἀλλήλους δὲ βαλεῖν, ὁποῖα καὶ ἄλλα ἐγένοντο, xci οὕτω ϑανεῖν, διότι μετὰ τὸν 

20 Ἄρεος δεσμὸν χὰ ̓ ϑυπερηφανευσάμενοι τὴν Ἥραν τε χαὶ τὴν Ἴἄρτεμιν ἐβιάζοντο. τὸν δὲ Ἄρην ὑπ᾿ 961 
αὐτῶν δεϑῆναι φησὶν ὁ μῦϑος, διότι αὐτὸς ἀνεῖλε τὸν τοῦ Κινύρα υἱὸν Aor, αὐτοῖς ὑπ᾽ ᾿Αφροδὶ- 

4o τῆς παρατεϑέντα ᾽ καὶ ἐν TQ ““ιβάνῳ τῆς ̓ Αραβίας ϑηρολατοῦχτα. "hroc δὲ τό τε κύριον, ὡς ἐῤῥέϑη, 

χαὶ ὄρνεόν τι παρά τε ᾿Αριστοτέλει xai ἑτέροις, ὡς δηλοῖ καὶ ὃ εἰπών" ὦτος; παραπλήσιος γλαυχὶ, ἔχων 

περὶ τὰ ὦτα πτερύγια. οἱ δὲ νυκτικόρακα. “Ἵιος δὲ Διονύσιος οὕτω περὶ τούτου φησίν" ὦτος, ὄρνεον, 
ὃ mi τὰ ὦτα ἔχει πτερύγια. τοῦτο ἐπαινούμενον καὶ ἀντορχούμενον ὡς περ ὁ γυχτιχόραξ ἀλίσχεται. 
διὸ τοὺς χαύνους καὶ κενοδύξους ὦτους ἐχάλουν. ᾿ἐφιάλτης δὲ οὐ μόνον κύριον, ἀλλὰ xai ἐπὶ πάϑους 
ἡ λέξις χεῖται βτομρμμμοῦι 0 xai ἐπίαλτος λέγεται. τοῦτο δὲ ὁ χυδαῖος ἄνϑρωπος βαρυχνᾶν. λέγει. 

ἡ δὲ διὰ τοῦ qg γρα" φὴ τοῦ ἐφιάλτου ἢ διὰ τὸ ἴσως δασύνεσϑαι τὸ ἰάλλω παρά τισι γίνεται ἢ κατά 10 
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τινὰ γλῶσσαν τροπῇ τοῦ ψιλοῦ εἰς δασὺ, € ὃ δὴ καὶ ἐν τῷ κεχαφηὼς γίνεται χατὰ ᾿Ηρῳδιανόν. κέκα- 

mos γάρ φησι τὸ ἀνάλογον. οὕτω καὶ ὃ μοιχὸς τροπὴν ἔχει τοῦ X εἰς χ᾽ μοιχὸς γὰρ πάντως ὁ μὴ 

οἰκότα ἤγουν ἐοικότα εἰναι τὰ γένη ἀφιείς. xai ὃ αὐϑέντης δὲ ψιλοῦ μεταβολὴν εἰς δασὺ ἔπαϑεν, ix 

τοῦ αὐτοέντης γενόμενος. οὕτω καὶ ἐκ τοῦ πιεῖν ἡ φιάλη γέγονε. κατὰ δέ — καὶ ἐκ TOU πίνειν ὃ φίλος, 

καὶ ἐχ τοῦ τύπους ἴλλων ἔχειν ὃ τυφλός. ἐν δὲ ῥητορικῷ λεξ Uo φέρεται ὅτι ᾿ἐπιάλτην ᾿Αττιχοί φασι 

δαίμονά τινα, διὰ δὲ τοῦ g ᾿Εφιάλτην, ἀνδρὸς € ὄνομα. ἑτέρωϑι δὲ, ὅτι ἐπιάλτης ὁ πνιγαλίων ὑπό 

τινων, ὃ ὃ αὐτὸς καὶ ἠπίαλος. Εν δὲ τοῖς ᾿Ἡρῳδιανοῦ χεῖται καὶ EMG ἠπιάλητος" οὗ χρῆσις, 
φησὶ. παρὰ Xogpovi , οἷον" “Ἡρακλῆς ᾿Ηπιάλητα πνίγων. καὶ τοιαῦτα μὲν τὰ χατὰ τὸν "Aonv χαὶ 

20 τοὺς ᾿Αλωείδας. ( Vers: 392.) Ἥρα δὲ xai “΄Διδης βάλλονται μυϑιχῶς, " μὲν ἐν Πύλῳ συμμαχοῦσα 

τῷ Νηλεῖ χατὰ τοῦ “Ἡρακλέους , ὅτε καὶ τὴν Πύλον ἐκεῖνος ἐπόρϑησεν, ὡς προγέγραπται, φυγαδευ- 

ϑέντος, 7) ἄλλως τρεφομένου παιδὸς ἐν Τερήνοις τοῦ Μέστορος" ( Vers. 595.) ὁ δὲ iore κάτω ὑπὸ 

γῆν, ὅτε παραχωρηϑεὶς ὁ ῥηθεὶς “Ἡρακλῆς ὑπὸ Πλούτωνος ἄνευ ἀσπίδος καὶ σιδήρου χειρώσασϑαι, 

εἰ οἷός τέ ἐστι τὸν Κέρβερον, αὐτὸς τῇ μὲν λεοντῇ ἀντὶ ἀσπίδος χρησάμενος, τοῖς δὲ βέλεσι λεϑένας 

ἐναρμόσας ἀκχίδας, ὁποῖαι πολλαχοῦ ἱστοροῦνται, τὸν χύνα χατηγωνίσατο. μετὰ δὲ νίχην ἐναντιούμε- 

γον τὸν Ἅιδην χατετόξευσε χαὶ οὕτω τὸν Κέρβερον ἀνήγαγε. xoi σημείωσαι ὅτι οὐχ οἶδεν ἐνταῦϑα 

Ὅμηρος τὸν ᾿Ἡρακλέα ῥοπάλῳ χρώμενον, ἀλλὰ τόξοις ἀνδραγαϑοῦντα. καὶ τοιοῦτοι μὲν χαὶ οἱ περὶ 

τούτων μῦϑοι. ἡ δὲ ἀλληγορία, εἰ καὶ ὁ ᾿Αρίσταρχος ἠξίου, ὡς προεγράφη, μηδέν τι τῶν παρὰ τῇ 

30 ποιήσει μυϑιχῶν περιεργάζεσθαι ἀλληγορικῶς ἔξω τῶν "φραζομένων, τὸν μὲν “Ἡρακλέα εἰς τὸν λόγον 

ἐχλαμβάνει, διὰ τὸ ἐπίηρον αὐτοῦ καὶ τὸ εὐκλεὲς, ' Ἥραν δὲ χαὶ EC φησὶ τὸν μὲν τὸν ὑπὸ γῆν ἀΐδην 

ἤτοι ἀφανῆ. ἀέρα, OV οὐκ ἔστιν ἰδεῖν, τὴν δὲ τὸν ὑπέργειον, xo. ὧν ὃ φιλόσοφος λόγος ἑαυτὸν συν- 20 

τείνας καὶ οἷον διοϊστεύσας βάλλει καὶ τυγχάνει TOU σχοποῦ xci ἁλίσκει τὸ L ζητούμενον" ἀνάλωτον γὰρ 

τῇ φιλοσοφίᾳ οὐδὲν οὔτε τῶν ἄνω οὔτε τῶν χατὰ γῆς. διὸ xoi χϑόνιος. ὁ κατὰ λόγον “Εξρμῆς; χαϑὰ 

δηλοῖ καὶ ὁ “οφοχλῆς καὶ ὃ κωμικὸς" χαὶ οὐράνιος δὲ διὰ τὸν Aim, οὗ ἐστὶν ἄγγελος" ἀλλὰ μὴν καὶ 
ϑαλάττιος, ὡς ὃ μῦϑος αἰνίττεται, ὃ λάρον αὐτὸν τοῖς κύμασιν ἐπαφείς" ἤδη δὲ xci καταχϑόνιος, 

χαϑότι xot ψυχοπομπός. πάντα γὰρ ὁδευτὰ λόγῳ καὶ ἁλώσιμα, εἰς ὃν οὐ μόνον ὃ “Ἑρμῆς ἐκλαμβάνε- 

ται, ἀλλὰ καὶ ὃ “Ἡρακλῆ ἧς. ὡς ith , ὃς &x τῆς προσεχῶς ἠλληγορημένης Ἥρας προσφυῶς ἂν ἐτυ- 

ἄρ μολογοῖτο, οἷα διὰ τῆς τοιαύτης * Hoas χλέος εὑρων ὡς φιλόσοφος. εἰ xoi ὁ τεχνικὸς Τεώργιος ἀπο- 
τροπιάξεται, τὴν τοιαύτην ἐτυμολογίαν., ἧς ἐπὶ πλέον ἀποῤῥαπίξει καὶ τὴν τοῦ Φοίβου, ἣν ἱστορεῖ 

γράψας οὕτω Ἡρακλῆς ἐλθὼν διὰ χρησμὸν, ἤκουσε καὶ ταῦτα" “Ἡρακλῆ ἢ δέ σε Φοῖϑος ἐπώνυμον 

ἐξονομάζει" ἤρα γὰρ ἀνϑρώποισι φέρων, χλέος epo (TOV ἕξεις. 2 τοιαύτῃ γὰρ ψιλοῖ τὴν τοῦ -Hoa- 80 
χλέους ἄρχουσαν, εἴ περ ἀπὸ τοῦ ρα γίνεται, ὃ δηλοῖ τὴν χάριν, ὅϑεν σύνϑετον τὸ ἐπίηρα, ὧν 

ἀρχὴ τὸ ἐρῶ ἤγουν ἐκέθυμα: ψιλούμενον ἀναντιῤῥήτως χαϑὰ xci τὸ ἦρα, οὗ τὸ ἐντελὲς ἐπιήρανα 

δθοχατὰ τοὺς παλαιούς. καὶ τοιαῦτα μὲν καὶ ταῦτα. Ὅτι δὲ ἱστορία βασιλλέα οἶδε τόπου τινὸς ολοττι- 
κοῦ “Διδην καὶ κύνα γενναῖον ἐκείνου τὸν Κέρβερον, ὃν ᾿ Ηρακλῆς εἷλεν ἐξ ἐπιταγῆς καὶ τῷ Εὐρυσϑεῖ 
ἐκόμισεν, ἐν ἄλλοις εἴρηται. ἦλϑε δὲ xoi τοῖς νῦν εἰς πεῖραν Linc, ἀνὴρ πολυκέήμων δῖακεδών. 

( Vers. 382. sqq.) Ἔστι δ᾽ ἐν τούτοις ἡὶ Ὁμηρικὴ φράσις τοιαύτη" τέτλαϑι, τέκνον ἐμὸν, καὶ ἀνάσχεο, 
χηδομένη περ΄᾽ πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆμεν ϑεοὶ ἐξ ἀνδρῶν, χαλέπ᾽ ἄλγε᾽ ἐπ᾿ ἀλλήλοισι τιϑέντες. τλῆ μὲν 
ons , Ore μιν roc κρατερός E ᾿Εφιάλτης, παῖδες Aog, δῆσαν κρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ" χαλκέῳ δ᾽ ἐν 
κεράμῳ δέδετο τρισχαίδεκα μῆνας. καί νύ κεν ἔνϑ᾽ ἀπόλοιτο" onc, arog πολέμοιο, εἰ μὴ μητρυιὴ περι- 

xaAAng — Heoifous "Eouéa ἐξήγγειλεν" ὃ δ᾽ ἐξέκλεψεν " Apre ἤδη τειρόμενον, χαλεπὸς δέ £ δεσμὸς ἐδάμνα. 4o |i 
10147 δ᾽ "Hon, ὅτε μιν χρατερὸς παῖς “Αμφιτρύωνος δεξιτερὸν χατὰ μαζὸν. Οἱστῷ "τριγλώχινι βεβλήκει. 

τλῦ δ᾽ ᾿4ΐδης ἐν τοῖσι πελώριος ὠχὺν ὀϊστὸν, εὐτέ μιν ωὐτὸς ἀνὴρ υἱὸς Διὸς ἐν πύλῳ ἐν νεχύεσσε 

βαλὼν ὀδύνῃσιν ἔδωχεν, ὃ ἐστιν ὠδύνησε. χαὶ ὃ μέν , φησιν, ἔβη πρὸς δῶμα Διὸς καὶ Ὄλυμπον , Xno 

ἀχέων, ὀδύνῃσι nera guévoc " αὐτὰρ ὀϊστὸς auo ἐνὶ στιβαρῷ ἐλήλατο, ἤγουν ἐπέπηκτο, καὶ τὰ ἑξῆς, 

ἐν οἷς φράζει καὶ περὶ Παιήονος, ὡς τὸν “Ἅιδην ἠκχέσατο, χαὶ κατὰ ᾿Ηρακλέους, οἷος ἦν, καὶ ὡς 

o Διομήδης ᾿“1ϑηνᾶς ἀνιείσης ἀνδραγαϑεῖ, καὶ ὡς ovx ἀεὶ εὐτυχοῦσιν οἱ ϑεοιιάχοι, καὶ περὶ Διομήδους 
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ὡς χρὴ πτοεῖσϑαι, μὴ πρὸ ὥρας χήρα γένηται αὐτῷ ἡ γυνὴ Αἰγιάλεια ὡς ϑεομαχοῦντι, περὶ δὲ τούτων 
πάντων ἐφεξῆς εἰρήσεται. καὶ τέως πρὸ τῶν ἄλλων ἰστέον ὡς χρᾶται καὶ ἐνταῦϑα Ὅμηρος λέξεως ἐπι- 

427 μονῇ διὰ τὸ καίριον. εἰπὼν γὰρ: τέτλαϑι, τέχγον ἐμὸν, xai ἀνάσχεο, κηδομένη περ, παραμυϑητιχὸς 
δὲ ὃ λόγος, ἐπάγει ἐπιμένων" πολλοὶ γὰρ δὴ ἔτλημεν. ἔτλη μὲν "Aous , *érAn δὲ "Hen, ἔτλη δὲ ̓ Αἴδης 20 
πελώριος ὠκὺν ὀϊστόν. Καὶ σημείωσαι ὅτι ἐνταῦϑα μὲν ἐντελῶς εἶπεν ἐν τῷ, ἔτλη ὠκὺν ὀϊστὸν, 
ἀγωτέρω δὲ ἐλλειπτικῶς ἔλεγεν, ἔτλη Hoo , ὀϊστὸν δηλαδὴ, ἔτλη ὁ ons, δηλονότι δεσμόν. διὸ εἰχὸς 

καὶ τὸ τέτλαϑι xoi τὸ τλῆμεν τοιοῦτον ἀκολούϑως εἰναι, ἵνα ἢ, τέτλαϑι, τέκνον, τὸ τοῦ “Διομήδους 

ἔγχος. καὶ πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆμεν, ἄλγεα δηλαδη. Ὅρα δὲ τὸ τέτλαϑι καὶ τὸ ἀνάσχεο, ταὐτὰ δοχοῦντα 

εἶναι καὶ τῇ παραϑέσει συντελοῦντα εἰς ἐτυμολογίαν τοῦ σχέτλιος, ὡς εἶναι ποτὲ σχέτλιον χαὶ τὸν χήδεα 

τλάντα xoi  ἀνασχόμενον. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἅπας, ᾧ προσαρμόττει τὸ ἔτλη ἐκεῖνος τλήμων χαὶ τάλας 

λέγεται" οὗ ἀνάπαλιν ἔχει παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ ἀτλητῶν, ἤγουν μὴ ἔχων τλήμων εἶναι. ᾧ δὲ πολλάκις 
ἐπιλεχϑείη, ἐκεῖνος καὶ πολυτλήμων ἂν εἴη, χαϑὰ καὶ πολύτλας. TO δὲ τέτλαϑι ἀναδιπλασιασμὸν 
ἔχει, ὁποῖον καὶ τὸ τέϑναϑι καὶ τὸ κέκλυϑι. "Τὸ δὲ κηδομένη ἔχεν καὶ ἐνεργητικὸν, ὡς δηλοῖ τὸ, 30 
τόξοις ἔχηδε ϑεοὺς, 0 ἐστιν ἔβλαπτε. τὸ μέντοι κήδεσθαι, 0 δηλοῖ τὸ φροντίζειν, οὐδέποτε προφέρεται 
ἐνεργητικῶς. ( Vers. 585.) Κρατερὸς δὲ ᾿Εφιάλτης εἴῃ ἂν ὡς καὶ χρατερὸς δεσμὸς ὃ χαλεπός. οὕτω δὲ 
καὶ χρατερὸς παῖς ᾿Αμφιτρύωνος" οὐ γὰρ ἔστι σημαντικὴν οὐδ᾽ ἐνταῦϑα ἐπαίνου τὴν τοιαύτην λέξιν 
εἶναι. τοῦ δὲ ἐφιάλτης ἀναλογώτερον ἔχειν δοχεῖ 0 προῤῥηθεὶς ἐπίαλτος" ov γάρ ἐστι σαφὲς. αἴτιον τῆς 
τοῦ π εἰς φ ? μεξαβολῆς, εἴ γε ψιλοῦται, τὸ ἰάλλω. (Vers. ὅ88.) Τὸ δὲ, ἀπόλοιτό χεν, ταὐτόν ἐστι τῷ, 

ἀπώλετο ἄν. ἔστι δὲ ᾿Αττικὸν τὸ ἀντὶ παρῳχημένων χρᾶσϑαι τοῖς εὐκτιχοῖς, οἷον τῷ ἔλϑοι ἀντὶ τοῦ 
20 ἦλϑε, καὶ τῷ δράμου ἀντὶ τοῦ ἔδραμε, καὶ τοῖς ὁμοίοις, ὧν χρῆσις ἀπειροπληϑής. (Vers. 389. ) Hegi- 

foto δὲ, εἰ μὲν παρὰ τὴν βοὴν γίνεται, χαλοῖτο ἂν οὕτως ὡς οἷον ὑψίλαλος κατὰ τοὺς ἠεροφώνους" 

εἰ δὲ παρὰ τὴν βοῦν, δηλοῦν δοκεῖ 1 ü τὴν μελάμβοον 1, 7) τὴν Ἀμεγαλόβοον, ὡς οἷον ἐρίβουν ἡ jj τὴν πολύ- áo 

βουν, ὡς πλεονάζειν οὕτω τὸ κατ᾽ ἀρχὴν ἢ. σχηματισμὸς δὲ τῆς ᾿Ηεριβοίας κατὰ τὴν Εὔβοιαν χαὶ 

᾿4λφεσίβοιαν. (Vers. 390.) Ὁ δὲ '"Eouéag ὡς πρωτότυπον ἐπενϑέσει μὲν τοῦ v ᾿ Ἑρμείας γίνεται, 
χράσει δὲ τοῦ € καὶ ἃ εἰς ἢ Ἑρμῆς. ( Vers. 391.) Τὸ δὲ δαμνᾶν πλεονασμὸν ἔχει TOU V Δώριον, ὁποῖος 
γίνεται καϑ' ᾿Ἡρῳδιανὸν καὶ ἐν τῷ ἐλαύω ἐλαύνω, δύω δύνω', καὶ τοῖς ὁμοίοις. ^ Vers. 592.) Ὅρα δὲ 
χαὶ ὅτι τὸν “Ἡρακλῆν ἄρατε ρὸν ide ᾿Δμφιτρύωνος εἰπὼν εἶτα καὶ Διὸς υἱὸν αὐτὸν λέγει, οὐ μόνον 

διὰ τὸ βασιλικὸν, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ πιϑανοὺς καταστήσῃ τοὺς περὶ αὐτοῦ μύϑους, ἤγουν τὴν βολὴν τῆς 

"Hoaeg καὶ τοῦ 4dióov. οὐ κγὰρ ὁ τοῦ Ἀμφιτρύωνος ἀλλ ὃ τοῦ Διὸς δύναιτο ἂν τοιαῦτα ποιεῖν. 0 3 
ὅο ( Vers. $93.) Koi σημείωσαι ὅτι ἐνταῦϑα καὶ τόπους ὁρίζει ταῖς πληγαῖς διὰ πιϑανότητα, εἰπὼν τὴν 

μὲν Ἥραν δεξιτερὸν κατὰ μαζὸν βληϑῆναι ὀϊστῷ τριγλώχινι, τὸν δὲ inv ouo ἐνὶ στιβαρῷ. ᾿Ιστέον 

δὲ καὶ ὅτι χατὰ μαζὸν ἀλληγορικῶς ἡ Ἥρα βάλλεται; ἤγουν ὁ ὁ ἀὴρ, διότι ἐπηβόλως, εἰπεῖν δὲ χαι- 

θιώτερον εὐθυβόλως καὶ ἐπιτυχῶς xc εὐσχοπώτατα, ὑπὸ τοῦ φιλοσόφου Loy ov νενόηται, ὅτι ζωο- 

γόνος ἐστὶν 0 ἀήρ" τούτου γάρ ἐστι δηλωτικὸν ὁ neos , τρέφων τὰ γεογνά. ὅϑεν καὶ οὐὖϑαρ ἀρούρης 
τὸ πῖον λέγεται καὶ ϑρεπτιχόν. ὁ δὲ “4ιδης παρὰ τὸν ὦμον βέβληται, ὑψηλὸν C ὄντα τύπον ἐν σώματι, 

διότι εὐσχόπως πάλιν ὃ o αὑτὸς “Ἡρακλῆς, βομτέσειν ὃ φιλόσοφος λόγος κοῦφον εἶναι αὐτὸν καὶ ἀνωφο- 

θούμενον κατενόησεν" ὅπου γε χαὶ αὐτὸς Ó ὑπὸ ἤγαιος ἀὴρ, τοιοῦτος ἐστὶ φύσει, }) μάλιστα διίτι ἡ και- 
ριωτάτη βολὴ τοῦ λόγου χατὰ τοῦ ἀέρος ἄνω ποῦ γίνεται, ὅτε τὰ μετέωρα σχέπτεται. χαὶ γὰρ ϑεωρεῖ μὲν 
αὐτὸς καὶ τὰ zGTO τοῦ “Ἅιδου, ἤτοι τοῦ σχοτεινοῦ χαὶ μέλανος ἀέρος, καταβαίνων εἰς αὐτὸν χαὶ οἷον 

áo ἐρεβοδιφῶν" ἐπὶ μᾶλλον δὲ τῆς αὐτοῦ κεφαλῆς ἐφίεται καὶ κατὰ τῶν ἄνω τείνας ἑαυτὸν ἐπιβάλλει τοῖς 

ἐχεῖ σχοπιμώτατα. , Τριγλώχιν δὲ ὀϊστὸς ὃ τῆς φιλοσοφίας τριπλοῦς τρόπος , ὁ ἡϑιχὸς, ὃ q υσικὸς χαὶ 
ὃ μαϑηματιχός" οἷς χρώμενος ὃ “Ἡρακλῆς λόγος ἐ ἐπιτυχῶς βάλλει κατά τὲ ἀνδρῶν καὶ ϑεῶν, ἤτοι ἐπι- 

τυγχάνει φιλοσοφίας λόγῳ τῆς τῶν ϑείων τε καὶ ἀνϑρωπίνων καταλήψεως. I λωχὶν δὲ ξίφους ἡ γωνία. 

ὅϑεν καὶ γίνεται κατὰ τοὺς παλαιοὺς ὡς οἷον γωνιοχίν τις οὖσα, xci ἐν συγχοπῇ καὶ τροπῇ γλωχὶν 

ἡ γωνίαν ἔχουσα" ἢ καὶ ἄλλως παρὰ τὸ χλῶ, οἱονεὶ χλωχίν τις ἡ χεχλασμένη, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν, 

xÀaG*uc ἔχουσα. ἡ δὲ γωνία ὅτι ἀπὸ τοῦ γόνου κατ᾽ ἔχτασιν γίνεται, δηλοῦσι καὶ αὐτὸ οἱ παλαιοί, 20 
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. (Vers. 395.) TO 02, Aion πελώριος, ἐπιλεχϑείη ἄν ποτὲ ἀστείως xci ἀνδρὶ φάγῳ PAM. 
( Vers. 596.) Ἔν δὲ τῷ, ωὐτὸς ἀνὴρ, ἤγουν ὃ αὐτὸς, ἰστέον ὅτι ἡ WU δίφϑογγος ἐν μιᾷ μὲν λέξε 

᾿χατὰ διαλυσιν προάγεται διεξοδικχῶς, oiov , ϑωῦμάσιος à 0 ϑαυμάσιος, καὶ íoUrOU ἀντὶ τοῦ ἑαυτοῦ" » 

δὲ δυσὶ λέξεσι χέχραται τῷ λόγῳ τῆς συναιρέσεως. ἔτι ἰστέον ὅτι, ὥς “περ φϑογγὴ φϑόγγος, χολὴ 

χόλος, τιμὴ τῖμος παρὰ τῇ ou mete τὸ τίμημα, ποϑὴ πόδος, ὦνὴ ὦνος, βολὴ βόλος, χαὶ ἕτερα, 

οὕτω πύλη πύλος ἀρσενικῶς οἷον, ἐν πύλῳ βαλών. οὐ γὰρ ἐν τῇ Πύλῳ τῇ πόλει TOV “4ιϊιδην ὁ ̓ ἩΙραχλῆς 

ἔβαλεν, ἀλλὰ κάτω ἐν τῇ τῶν νεχρῶν πύλῃ. διὸ καὶ ἑρμηνεύων ἐπάγει" ἐν νεκύεσσι βαλών. Βόλον δὲ 
ἀνωτέρω ἔφαμεν τὸν ὁμωνύμως λεγόμενον ἐπί τε TOU πεττευτιχοῦ καὶ ἐπὶ TOU χατὰ τὸ Ützrvov δέ" ὅϑεν 

Soxci ῥῆμα σπουδαῖον ἐν χρήσει τὸ βολίζειν, ἤγουν βάϑος ϑαλάσσης μετρεῖν μολιβὸίνῃ καϑέτῳ 
ἢ) τοιῷδε τινί, (Vers. 399.) Τοῦ δὲ ὀδύναις δεδύσϑαι οὐχ ἀπέοικε ὀδύναις πεπάρϑαι. διὸ εἰπὼν, τὸ 
ὀδύνῃσιν ἔδωκεν, ἐπάγει μετ᾽ ὀλίγα τὸ, ὀδύνῃσι πεπαρμένος, προσφυῶς τρέψας. ὡς γάρ τις βέλει, 

οὕτω xoi ὀξείαις ὀδύναις πείρεσϑαι λέγοιτ᾽ ἄν. τροπῆς δέ εἰσι χαὶ ἄμφω μύϑῳ πρεπούσης" ὡς οἷον 
γάρ τι σωματοειδὲς αἱ ὀδύναι ὑπόχεινται» αἷς 0 Ζιδης δέδοται, ναὶ μὴν καὶ πέπαρται. εἴη δ᾽ ἂν ταὐ- 

τὸν εἰπεῖν xoi ἐλήλαται. Στιβαρὸς δὲ ὦμος, χκαϑὰ καὶ χεὶρ στιβαρὰ, ὃ πυχνὸς καὶ οὕτω στεῤῥὸς 498 

παρὰ τὸ ἔστιβον" ἐξ οὗ καὶ ὃ στίβος καὶ ἡ στιβάς. Τὸ δὲ ἐλήλατο νῦν μὲν ἐπὶ διστοῦ κεῖται, ἀλλαχοῦ 

44 δὲ καὶ ἐπὶ ἔγχους. καὶ ξίφει δέ τις διελαϑῆναι δύναται. *( Vers. 4o1.) ᾿νϑρωποπαϑεῖς τοὺς ϑεοὺς 
Ὅμηρος ποιῶν δίδωσιν αὑτοῖς ἀνϑρωπίνως χαὶ ἰατρὸν ἰώμενον τὰς ὡς εἰκὸς συμπιπτούσας πληγὰς, ὃν 
καὶ ἀπὸ τοῦ παίω τὸ ϑεραπεύω ὀνοματοποιεῖ χαὶ Παίήονα καλεῖ, ὡς καὶ ἐν τῇ « δαψῳδίᾳ εἴρηται" 

δθ4δς ποτε xoi τὸν 4ιδην, φησὶν, *oüvrijgero φάρμακα πάσσων, ἠκέσατο βληϑέντα ὑπὸ τοῦ ᾿Ἡρῤακχλέους. 

. τοῦτο δὲ διὰ τὸ πιϑανὸν τοῦ μύϑου λέγει, ἵνα καὶ τὸν Aor ἐνταῦϑα ἰάσηται ὃ αὔτός. τὴν γὰρ ᾿ΑἸ'φο- 20 
δίτην οὐδενὸς τοιούτου ἀξιοῖ ὃ ποιητὴς, ἀλλὰ τῇ τῆς Διώνης μόνη ἐπαφῇ ϑεραπεύει, διότι Tt οὐχ 
ἀξιόλογον τὸ τραῦμα xoi ὅτι οὐδὲ ϑέλει πολυλογεῖν καὶ εἰς οὐδὲν δέον ταὐτολογεῖν. ὅτι δὲ παιήων 
λέγεται καὶ ὕμνος εἰς ᾿Απόλλωνα, ἐν τῇ α' καὶ αὐτὸ εἴρηται. λέγεται δὲ παιήων καί τι μέλος ἐπινίχιον, 
ὁποῖον ᾿αἰχιλλεὺς «Ott ἀνελὼν τὸν Ἕχτορα, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς φαίνεται. ᾿Οδυνήφατα δὲ τὰ ὡς εἰπεῖν 

ἀχεσώδυνα" ταὐτὸν γὰρ οὕτως 7) οὕτως εἰπεῖν, ὡς τοῦ ἀκέσασϑαι΄ ὀδύνην καὶ τοῦ ὀδύνην φάσαι, ἤτοι 
φονεῦσαι , ὡς οἷα τινὰ πολεμίαν ταὐτὰ δηλούντων. ἐνέργειαν δὲ σημαίνει τὸ ὀδυνήφατον. ἀνάπαλιν δὲ 

ιοτούτου πάϑος τὸ "μυλήφατον xci τὸ πρόσφατον ἐν τῷ, πρόσφατος νεχρὸς, ὁ ἐγγὺς xai moo ὀλίγου 
φονευϑ είς, ἔστι δέ πως xol διασαφητικὸν ἐῶν ἐνταῦϑα φαρμάκων τὸ ὀδυνήφατα. “εἰ yeo ὀδυνήφατά 
εἰσι. qi ουσιν ἄρα ἄκος, ὡς δηλοῖ xci τὸ ἠκέσατο, OU μὴν ἄχος, 0 τοῖς φαύλοις φαρμάχοις Mec 

γιχῶς ἔγκειται. Τὸ δὲ πάσσων ῥιζοτόμον ἐμφαίνει xoi τὸν Παιήονα, καὶ ἄλλως δὲ, βοτανῶν ἐπι- 3o 

λέχτην. ἃς τρίβων ἐπέπασσε τοῖς χρήζουσι, ῥᾷον ἰώμενος, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ, οὐ μὲν γάρ τι κατὰ ϑνη- 
τούς γ᾽ ἐτέτυκτο, 1) μάλιστα, καταϑνητός γ᾽ ἐτέτυχτο, ἐν évi μέρει λόγου zara τὸ, ϑεοῦ ἐπιμῆνις καὶ 
βοῶν ἐπιβουχόλος xoi καταϑνητῶν ἀνϑρώπων καὶ ὅσα τοιαῦτα. ἔπαινος δὲ ἀγαϑοῦ ἰατροῦ τὸ ῥηϑέν. 
(Vers. 403.) Βαρυνομένη κατὰ ᾿Πρακλέους ἡ Διώνη φησὶ χομματιχῶς, ὑβροίζουσα κατὰ 07 
σφοδρότητος, οὕτω" σχέτλιος, ὀβριμοεργὸς, ὃς οὐκ ὅϑετ᾽ αἴσυλα ῥέζων, ἤγουν ovx ἐπεστρέφετό τινος 

20 ἀδικῶν. Eire (Vers. 4ο4.) καὶ τὸ εἶδος Ἄτῆς ἀδικίας ἐχτιϑεῖσα φησίν" ὃς τόξοισιν ἔκηδε ϑεοὺς, 
0 ἐστιν ἔβλαπτε. xol σημείωσαι ὅτι τὸ σχέτλιος οὐδ᾽ ἐνταῦϑα πάνυ τραχεῖα ὕβρις ἐστὶν, ὡς οὐδὲ τὸ 
Οβοιμοεργὸς, ἀλλὰ τὸν ὀξὺν δηλοῖ xoi ἱταμὸν καὶ σᾳοδρὸν εἰς τὸ ποιῆσαί τι οὐκ ἀγαϑὸν, ὃν ἔδει μὴ 

τοιοῦτον εὐθὺς εἶναι, ἀλλὰ σχέσϑαι καὶ τλῆναι. χρήσιμον δὲ τὸ σχέτλιος καὶ ἑξῆς ὅλον τὸ ἔπος εἰς 
ψόγον ἐμβριϑοῦς ἀδίκου ἀνδρός. “Σημείωσαι δὲ ὡς τῶν αὐτῶν ῥημάτων συντιϑέντων τήν τε γεωργικὴν ἧς 
ἐχέτλην καὶ τὸν UXEPAROY s ὅμως ἐν ἀμφοῖν πολλὴ ἡ κατὰ νοῦν διαφορά. σχέτλιος μὲν γὰρ ὃ προσεχῶς 

δηλωϑεὶς,,᾿ ἐχέτλη δὲ, ἧς ἐχεταί τις τλημόνως. τί δέ ἐστι τὸ αἴσυλον Χχαὶ ὅϑὲν γίνεται, φανεῖται ἄλλα- 
χοῦ. ἐνταῦϑα δὲ ἰστέον καὶ ὅτι ὃ αἴσυλα ῥέζων χαὶ αἰσυλοεργὸς λέγεται ἀναλόγως τῷ ὀμβριμοεῤγός. 
Ὅρα δὲ καὶ τὸ ὃς δὶς χείμενον συνεχῶς κατὰ σχῆμα ἐπαναφορᾶς ἐν τῷ, ὃς οὐκ ὄϑετο, xol ὃς ἔχηδεν. 

34 wi Vers. 406.) (Ὡς χαὶ προεγράφη, τὸ γήπιος ἐπιφωνεῖν εἴωθεν ἐν ἀρχῇ στίχου T 5 ποιητικὴ 

ιοῦσα τοῖς ἄξιόν τι λόγου πταίσασιν, ὡς καὶ ἐνταῦϑα νήπιος, ὃ Διομήδης δηλαδὴ, οὐδὲ τὸ οἶδε κατὰ 
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φρένα χαὶ κατὰ ϑυμὸν ὅττι μάλα oU δηναιὸς, € ὃς ἀϑανάτοισι μάχεται. τοῦτο δὲ παρῳδηϑὲν δύναται 

γνωμικὸν ὀρϑὸν σὺν τοῖς ἑξῆς γίνεσϑαι , οἷον ἵνα εἴπῃ τις, ὅτι μάλα οὐ δηναιὸς, ὃς ἂν γε ϑεῷ μάχη- 

ται; οὐδέ τί μὲν παῖδες ποτὶ γούνασι παππάζουσιν ἐλϑόντ᾽ ἐκ πολέμου xci αἰνῆς δηιοτῆτος. περὶ ἧς 

διὰ τί ὀξύνεται ἐν τῇ εὐϑείᾳ, “ἡ δηιοτὴς γάρ ἐστιν, ὡς ἡ βραδυτὴς, ῥηϑήσεται ἀλλαχοῦ. Σημείωσαι áo 

δὲ ἐνταῦϑα τὸ καινοπρεπὲς τῆς συντάξεως. εἰπὼν γὰρ, σοὶ δ᾽ ἐπὶ τοῦτον ἀνῆχεν ἡ ̓ ϑηνᾶ, ἐπάγει 

εὐθὺς τὸ νήπιος, τελείαν στίξας εἰς τὸ Ava. καὶ οὐδὲν uiv ἐχώλυεν εἰπεῖν, σοὶ δὲ τοῦτον ἀνῆχεν 

ἡ ̓43ϑηνᾶ νήπιον κατὰ πτῶσιν αἰτιατικὴν, προέκρινε δὲ τὸ καινόσχημον. ( Vers. 408.) ᾿Ιστέον δὲ og, 

εἰ καὶ ἀφελὴς ἔννοια TO, οὐδέ τι μεν παῖδες ποτὶ γούνασι παππαζουσιν, ἀλλ᾽ ἔχεν ἄλλως ὕψος ὃ λόγος 

διὰ τῆς γνώμης ἔνδοξον" διδάσχει γὰρ ὅτι τῶν ϑεομάχων οἱ παῖδες ταχὺ ὀριρανίζονται. ὠνοματοπε- 

10 ποίηται δὲ τὸ παππαζειν, ὡς καὶ τὸ ποππύζειν, καὶ δηλοῖ τὸ Ἀϑρεφικῶς προσφϑέγγεσϑαι τὸν πατέρα.508 

"Ex δὲ τῆς λέξεως ταύτης καὶ ὁ πάππος καὶ πάππας αὐτὸς ὁ πατὴρ, πᾶς λεγόμενος μονοσυλλάβως κατὰ 

βρέφους προσφώνησιν, καϑά φασιν οἱ παλαιοὶ, ὡς ms καὶ μᾶ ἡ μήτηρ, καὶ χατὰ ἀναδιπλασιασμὸν 
499 πάπας καὶ παπίας, ὡς μαμμία ἡ ῥηθεῖσα ud. ἐνταῦϑα δὲ χρήσιμον καὶ τὸ τοῦ Αὐῤῥιανοῦ εἰπόντος ἐν 

Βιϑυνιακοῖς, ὅτι ἁνιόντες εἰς τὰ ἄκρα τῶν ὁρῶν Βιϑυνοὶ ἐχάλουν πάπαν τὸν Δία καὶ ἴάττιν τὸν 
αὐτόν" ὁμοίως καὶ ᾿Ηροδότου τὸ, καλεῖται Ζεὺς ὑπὸ Σχυϑῶν ὀρϑότατα Παπαῖος. ἐξ ὧν συνά;εται 
ϑείαν εἶναι τινὰ λέξιν τὸ πάπας καὶ πάππος καὶ τὰ τοιαῦτα. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ὁμώνυμος ὧν ὃ πάππος 
δηλοῖ, ὡς ἐξ ὁμοιότητος ἴσως τοῦ παρ᾽ ἡμῖν προγόνου γέροντος πάππου, καὶ τὸ ἀχάνϑινον ἐν ξηρότητι 
πολίωμα, 0 περ Ἄρατος λευκῆς γήρειον ἀκχάνϑης λέγει" καὶ ὅτι παππάζειν μὲν ἐπὶ μόνων ἀνϑρώπων, τὸ 
ποππύζειν δὲ καὶ ἐπὶ ἀλόγων" οὐ γὰρ μόνον τροφέες βρέφη, ἀλλὰ καὶ ἵππους καὶ βόας οἱ τημελοῦντες 

20 ποππύζουσι" καὶ ὅτι τὸ ποππύζειν καὶ ποππυλιάζειν λέγεται “ωρικῶς. Θεόχριτος" καὶ ἁδύ τι ποππυ- 
λιάσδει. τινὲς δὲ αὐτὸ παππυλιάσδεν γράφουσι. παρὰ δὲ τοῖς παλαιοτέροις φέρεται xci ὅτι πάπας 
τῇ Ρωμαίων φωνῇ πατέρα σημαίνει, καὶ ὅτι Ρωμαῖοι μὲν αὐτὸ βαρυτόνως προφέρουσιν, ἡμεῖς δὲ περι- 
σπωμένως. ἄλλοι δὲ, ὅτι παρὰ Συρακουσίοις πάπας ὃ πατήρ' ὃ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν πάππας 

γίνεται, προσφώνησις ὃν τιμητικὴ υἱῶν πρὸς πατέρα. καὶ ὅτι κολακεύειν τι ἐστὶ τὸ ποππύζειν καὶ πόπ- 
πυσμα κολακεία ἵππων ἀδαμάστων. ᾿Εν δὲ ἐκϑέσει συγγενικῶν λέξεων φερομένων ἐν ῥητορικῷ λεξικῷ 
γράφεται καὶ ταῦτα" παππίζειν τὸ πάππαν καλεῖν xoi παππίαν. οὕτω δὲ τὸν "πατέρα οἱ ᾿Διτιχοὶ 20 
ὑποκχορίζονται. τὸν δὲ τροφέα πάππαν οὐδείς, φησιν, “Ἕλλην χαλεῖ. καὶ ὅτι τῶν συγγενιχῶν ὀνομάτων 
τὰ μέν ἐστι χοινὼ πάντων, οἷον πατὴρ, μήτηρ, ἀδελφὸς καὶ τὰ ὅμοια" λέγω δὲ ὅτε πᾶς ἂν εἴποι 
πατέρα τὸν δεῖνα τοῦ δεῖνος, χαὶ υἱὸν καὶ ἀδελφόν" τὰ δ᾽ ἐχ προσώπου λέγεται ἰδίως, οἷον ἄπφαν 

30 τὴν ἀδελφὴν rri μόνη ἡ ἀδελφὴ εἴποι ἂν, καὶ πάππαν τὸν πατέρα μόνος ὁ παῖς" ὥς np xai 

μαμμέαν τὴν μητέρα χαὶ τὰ ὅμοια, ἐν οἷς ioa τις χαὶ τὸ ἠϑεῖος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐχ τοῦ, ὡς ἐῤῥέϑη, 
ἄπφα γίνεται καὶ τὸ ἄπφιον, ὑποχόρισμα ὃν ἐρωμένης. τινὲς δὲ xoi τὸ ἄπφα ὑποχόρισμά φασιν drrixov. 
ὃ μέντοι ἀπφὺς παρὰ Θεοχρίτῳ πατρὸς χλῆσις, ἣν βρέφος 6 ἂν προσείποι πατέρα τὸν, ἀφ᾽ οὗ ἔφυ. τοιοῦ- 
τον γάρ τι ἡ λέξις ὑποβάλλει γοεῖν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι, καϑὰ λόγῳ συγγενιχῷ πάππος ὃ τοῦ πατρὸς πατὴρ 
χαὶ ἐπίπαππος πατὴρ πάππου, ὃ καὶ πρόπαππος, οὕτω "χαὶ τήϑη βαρυτόνως 1) τηϑιὴ ὀξυτόνως ἡ τοῦ ὕ 50 

πατρὸς μήτηρ καὶ ἡ τῆς μητρὸς δέ" ἡ μέντοι τηϑὶς ἄλλο τι ἐστὶν, ἀναλογοῦσα τῷ Oso, περὶ οὗ 

ἀλλαχόϑι δηλοῦται. "Erw ἰστέον καὶ ὅτι κωμῳδίας ἴδιον παππίζειν λέγειν διὰ τοῦ τ τὸ καϑ' “Ὅμηρον 
παππάζειν διὰ τοῦ &. ὡς δὲ πάππος καί τι γενείου δηλοῖ, καὶ ἀχάνϑης δὲ λευκὸν ἐξάνϑημα, ὅϑεν καὶ 

τὸ γήρειον παρῆκται, ἀλλαχοῦ δεδήλωται. ( Vers. 408.) Τὸ δὲ, ποτὶ γούνασιν, ἐλλιπῶς μὲν ἔχει τῆς 
40 φράσεως διὰ τὴν τοῦ λαλοῦντος προσώπου ἀγωνίαν, τὸ γὰρ ὅλον ἦν εἰπεῖν, ποτὶ I ἑζόμενοι. 

ἔϑος δὲ δηλοῖ βρεφοχομούντων, ot γούνασιν ἐφέζουσι τὰ fo: φύλλια, ὡς χαὶ ἐν τοῖς ἑξῆς που δηλοῖ 
ὃ Folge δ Vers. 410.) Περί τινος ἀκαίρως ἀλαζονευομένου, ἐφ᾽ οἷς ἐνίκησεν οὐ μέγαν τινὰ, εἴποι 46 

τις ἂν ὡς, "εἰ καὶ μάλα καρτερός ἐστι, φραζέσϑω, μή τίς οἱ ἀμείνων ἄλλος μάχηται. Διώνη δὲ τοῦτο περὶδθ 

Διομήδους φησίν. (Vers. 412.) Τριῶν ϑυγατέρων ᾿“δράστου “ἡ ιάλεια μὲν ἡ νεωτάτη γυνὴ “ιομη- 
δους ἡν, ᾿Δργεία δὲ Πολυνείχους, 4ηιπύλη δὲ Τυδέως. οἱ μὲν οὖν μεϑ' Ὅμηρον ἐχμανῆναί re τὴν 1. 

γιάλειαν περὶ πορνείαν ἱστοροῦσιν ᾿Αφροδίτης χόλῳ, διότι ὑπὸ Διομήδους ἐτρώϑη, καὶ Σϑὲ ἐγέλῳ τῷ 
CowwzwT. ΙΝ IrrAp. Tow. II. E 
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τοῦ Κομήτου, ὃν φύλακα τοῦ "Aoyous εἴασεν ὃ Διομήδης, φασὶν αὐτὴν ἐμφύεσϑαι κατὰ ἔρωτα uoti 
κόν" xai τἀλλα λέγουσιν, ὅσα καὶ “Τυκόφρων ἱστορεῖ. Ὅμηρος μέντοι περίφρονα καὶ ἰφϑίμην αὐτήν 
φησὶ καὶ φίλανδρον εἶναι λέγει καὶ πενϑεῖν ἐπὶ τῇ τοῦ Διομήδους ἀποδημίᾳ ἱστορεῖ. Φησὶ γοῦν" μὴ 

δὴν Αιάλεια περίφρων ᾿Αδρηστίνη, ἐξ ὕπνου γοόωσα, φίλους οἰκῆας ἐγείρῃ κουρίδιον ποϑέουσα πόσιν, 
10 τὸν ἄριστον A*ycuov, ἰφϑίμη ἄλοχος Διομήδεος. (Vers. 4135.) ᾿Ενταῦϑα δὲ οἰχῆας, ὡς δοκεῖ τοῖς 

παλαιοῖς, οὐ τοὺς δούλους ὃ ποιητὴς λέγει, ἀλλὰ ἁπλῶς τοὺς ἐν τῷ οἴκῳ ἢ τοὺς οἰχείους" διὸ καὶ 
φίλους οἰχῆας quoi. Φέρεται δ᾽ ἐν τοῖς τοῦ γραμματικοῦ “Ιριστοφάνους καὶ περὶ οἰχετῶν λόγος, ὅτι 
οὐ μόνον οἱ κατ᾽ ἀγροὺς ὑπουργοὶ οὕτως ἐλέγοντο, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐν οἰκίαις ἐλεύϑεροι, ὡς ἂν εἴποι τις, 
οἰχῆται μεταλήψει τοῦ ἢ. παράγει δὲ αὐτὸς καὶ παροιμίαν ἐξ Εὐριπίδου λέγουσαν" "ἔνδον γυναιχῶν 
xai παρ᾽ οἰχέτας λόγος" ἤγουν ἐν τοῖς καϑ' οἰκίαν λαλητέον ἂν εἴη τὰς γυναῖχας, ἔξω δὲ οὐχ ἐξιτέον, 
οὐδὲ ἀλλοτρίων παρόντων λυτέον τὴν λαλιάν. ( Vers. 414.) Τὸ δὲ ἄριστον ᾿Αχαιῶν πρὸς παρηγορίαν 
᾿Αφροδίτης εἴρηται ὑπὸ τῆς μητρὸς, ἵνα μὴ δοχῇ ὑπὸ τοῦ τυχόντος τετρῶσϑαι. ἄλλως γὰρ οὐ πάντων 
᾿Δχαιῶν ἄριστος ὃ Διομήδης ἣν" 1) καὶ ἄλλως ὃ ἄριστος τὸν ἁπλῶς ἀριστέα δηλοῖ. πιστὸς δὲ ὃ ἐκ τῶν 

20 ἐχϑρῶν ἔπαινος.  '( Vers. 415.) Ὅρα δὲ καὶ "ὅτι τῷ ἀρίστῳ καὶ ἡ ἄλοχος ἰφϑίμη προσμεμαρτύρηται, 
ὡς καὶ ἡ Πηνελόπη τῷ Ὀδυσσεῖ. Ἔστι δὲ πάντως τὸ ἰφϑίμη ταὐτὸν τῷ ἀνδρεία, 0 περ ἀλλαχοῦ δαΐ- 
φρων φησί. τοῦτο δὲ πρὸς διαστολὴν ἄλλων εἴρηται γυναικῶν, at φύσεν ἀναλκιδές εἰσι καὶ ϑηλύτεραι, 
ὡς καὶ ὃ ποιητὴς ἔφη ἐν τῷ; γυναῖκας ἀνάλκιδας ἠἡπεροπεύεις. καὶ τάχα, ὅσας μὲν ἡ ̓ Αἀφροδίτη ἡπερο- 

πεύει, αὗται ἀνάλκιδες, αἱ δὲ μὴ τοιαῦται ἴφϑιμαί εἰσιν. (Vers, 413.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ Ore τὸ, ἐξ 
ὕπνου γοόωσα καὶ ἑξῆς ἕως τοῦ ἄριστον ᾿“χαιῶν, χαὶ γυναικὶ ἂν ἁρμόσῃ χηρωϑείσῃ μὲν ἀνδρὸς, πεν- 
ϑούσῃ δὲ πολλὰ ἐπ᾽ ἐκείνῳ, ὁποῖον δή τι πάϑοι ὃν καϑ' Ὅμηρον. καὶ ἡ «Αἰϊγιάλεια ϑανόντος τοῦ 
ἀνδρός. οὕτω καὶ τὴν Πηνελόπην ἱστορεῖ χλαίουσαν ἐπὶ τῷ Ὀδυσσεῖ ov μόνον μεϑ' ἡμέραν, ἀλλὰ καὶ 
γυχτὸς, ὃ μάλιστα i^ πλείονος ἔνδειξις. ἐπίτασιν δὲ yoov δηλοῖ τὸ Óv αὐτοῦ νύχτωρ τοὺς κοιμωμένους 

3o ἀφυπνίζεσϑαι. ( Vers. 416.) Ὥς πέρ τὸν ἱδρῶτα ἱδρῶ "λέγει χατὰ ἀποκοπὴν ὅλης. συλλαβῆς, οὕτω τὸν 

ἰχῶρα ἰχῶ, οἷον, ἀμφοτέρῃσιν «m ἰχῶ χειρὸς ὀμόργνυ. χαί ἐστιν ὅμοιον xol τὸ τὸν χυκχεῶνα εἰπεῖν 
κυχεῶ, xoi ᾿Απόλλω τὸν ᾿“πόλλωνα. Τὸ δὲ γράφειν ἰχῶρ μετὰ τοῦ Q κατὰ ἀποκοπὴν μόνου τοῦ TtÀtV- 
ταίου φωνήεντος OU πάνυ ἀρέσκει τοῖς παλαιοῖς διά τε τὴν καινότητα τῆς ἀποχοπῆς καὶ ἵνα μὴ συμ- 
φωνῇ τῇ εὐϑείᾳ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι, τοῦ γεωγράφου ἱστοροῦντος χαινὴν τινὰ ἀποκοπὴν τοῦ ἧλος ἡλ, οἷον 
δαιμόνιος jh, OU πάνυ ξενίζον à ἂν εἴη τὸ εἰπεῖν TOV ἰχῶρα ἰχῶρ. Τὸ δὲ ἀμφοτέρῃσιν ἀπὸ χοινοῦ ἔχεν 

νοούμενον τὸ χερσί. Τὸ δὲ ὁ ὀμόργνυε γίνεται μὲν ἀπὸ τοῦ ὀμόργω. ὡς ἄγω ἀγνύω, καϑὰ καὶ ἑτέρωϑε 
ἐῤῥέϑη" δηλοῖ δὲ τὸ ἀπεπίεζε. τὸ δὲ ὀμοργνύω ἀπὸ τοῦ ἀμέλγω ἔχει τὴν παραγωγὴν, ὃ xai ἀμέργω 
λέγεται, ὡς προείρηται. (Vers. 417.) Eni συντόμου ϑεραπείας σώματος οἰκεῖον τὸ, ἄλϑετο χεὶρ, 

4o?j ἄλλο τι. μέρος σωματικὸν, ὀδύναι δὲ κατηπιόων το βαρεῖαι. καὶ σημείωσαι ὡς ψιλοῦται τὸ ἤπιον" 
οὐ γὰρ λέγει χαϑηπιόωντο, ἀλλὰ ψιλῶς χατηπιόωντο. δῆλον δ᾽ αὐτὸ χαὶ ἐν τοῖς ἑξῆς ἐκ τοῦ. ἐπί τ᾽ 

ἤπια φάρμαχα πάσσειν. τῶν δέ γε μεϑ' Ὅμηρόν τινες ἐδάσυνον αὐτὸ ἐκ τοῦ ἥδω παράγοντες. Ὅρα δὲ 
καὶ ὅτε ἀσυνδέτως εἰσήγαγε κατὰ λόγον γοργότητος τὸ, ἄλθετο χείρ᾽ δηλῶν καὶ ἐν τῷ ̓ σχήματι τὸ ταχὺ 

τῆς ϑεραπείας. παρῆχται δὲ τὸ ἄλϑετο ἐκ πρωτοτύπου ϑέματος τοῦ ἄλθω, ἀφ᾽ οὗ τὸ ἀλϑαίνω. 

567* ( Vers. 418. ) ̓“ϑηνᾶ xai" Hoe σιλλαίνουσαι ἀστείως καὶ κερτομοῦσαι τὴν τῆς ἀνάλκιδος ᾿Αφροδίτης 
8 πληγὴν κωμιχώτερον, ὡς δῆϑεν οὔτε ἐκ δόρατος οὔτε ἐν πολέμῳ γενομένην, φασὶν ἀμύξασϑαι τὴν 

αὑτῆς χεῖρα περόνῃ τινὸς γυναικὸς ᾿Ἵχαιίδος, χαταψώσης ἐκείνην καὶ ἀνιείσης, ἤτοι ἀναπειϑούσης εἰς 

ἁρπαγὴν, ὡς δηλαδή ποτὲ χαὶ τὴν “Ελένην ἡπάτησε. φασὶν οὖν" ἢ μάλα δή; τινα Κύπρις ᾿Αχαιιάδων 
ἀνιεῖσα Τρωσὶν ἃ ἅμ᾽ ἑσπέσϑαι, ος ema ἐφίλησε , τῶν τινὰ καῤῥέζουσα gaudia ἐὐπέπλων πρὸς 

χρυσῇ περόνῃ χαταμύξατο χεῖρα ἁραιήν. χαὶ αὐταὶ μὲν οὕτως. ὃ δὲ Ζεὺς ἐπὶ τῷ σχώμματι οὐ γελᾷ, 

σεμνῶν γὰρ προσώπων ὃ ἐπὶ τοιούτοις γέλως ἀλλότριον, ἀλλὰ μειδιᾷ, 0 πολλῷ τοῦ γελᾶν σεμνότερον, 

γέλως ὃν ἡρεμαῖος, ἀναχεχραμένος συννοίᾳ. καὶ σημείωσαι ὅπως ὃ χαὶ τὰ τοιαῦτα δεξιὸς ποιητὴς 

ἐνταῦϑα εὐφυῶς τὴν “Ἀφροδίτην ἐχωμιάδησεν , οὐχ αὐτὸς ix προσώπου οἰκείου, ἀλλὰ Óv ᾿Αϑηνᾶς καὶ 

Ἥρας, ci κερτομίοις ἐπέεσσιν ἐπὶ τῇ “φροδίτῃ τὸν Δία ἐρέϑιζον. Ὅρα δὲ καὶ τὴν μέϑοδον. ἐπεὶ γὰρ 
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οὐκ ἔδει μὲν τοιούτοις ἐναγωνίοις τόποις πακρεντεϑῆναι σκώμματος ἱλαρότητα, ἄλλως δὲ πάλιν ἦν a0 
ἀνάγκη τοῦτο γενέσϑαι διὰ τὴν τῶν προσώπων ποιότητα τῶν μισούντων τὴν ᾿Δφροδίτην, ποιεῖ ὁ ποιη- 
τὴς εὐμεϑόδως τὸ πρᾶγμα, καὶ προεπισημηνάμενος ὡς, εἰ καὶ φορτικὸν ἐνταῦϑα τὸ σκώπτειν, ὅμως 

ἀναγκαῖον, οὕτως ἐπάγει τὸ σχῶμμα. φησὶ γάρ (Vers. 421.) Ζεῦ πάτερ, ἡ ῥά τί μοι κεχολώσεαι, 
ὅττι xev εἴπω; καὶ τὰ ἑξῆς, οἱονεὶ γὰρ πρὸς τὸν πολύνουν ἀκροατὴν ἐνταῦϑα φησὶν 0 ποιητὴς ὡς, εἰ καὶ 
μὴ καιρὸς ἱλαρότητος ἐνταῦϑα, ὕμως διὰ τὰ πρόσωπα τὰ ὑποκείμενα χρηστέον λόγῳ χερτόμῳ. συγγνώ- 
μὴν οὖν ζητεῖ τρόπον τινὰ ἐπὶ τῇ χερτομίᾳ, καὶ συγγινώσκχεται πρός γε Διὸς ἤτον τοῦ ὀρϑὰ νοοῦντος. 
Ὅρα δὲ καὶ ὅπως ἀστεῖος ὃ λόγος καὶ πολυειδής. προαγωγείαν τε γὰρ καταλέγει τῆς Κύπριδος καὶ 
ψεκτὴν φιλανδρίαν αὐτῆς ὑπολαλεῖ τὴν ἐπὶ τοῖς βαρβάροις Τρωσὶ καὶ ἀδικίαν αὐτῆς ἐμφαίνει τὴν ἐπὶ 

10 τῇ ἁρπαγῇ τῆς * Ελένης καὶ μαλαχότητα δὲ κατηγορεῖ, ὡς ἐπὶ πληγῇ οὐκ ἀξιολόγῳ ἀχϑομένης ἀλλ᾽ ini 30 
431 μόνῳ ξέσματι. τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ἀμύσσεσϑαι, ἐξ οὗ χαὶ ἡ ἀμυχὴ γίνεται, ὡς τὸ; ἀμυχὰς ξεσμάτων 

ἐπιφερόμενος, καὶ τὸ ἄμυγμα, oiov , πολιᾶς ἀμύγματα χαίτης. ὥς περ δὲ τὸν ὑπὸ ὀϊστοῦ ovx ἐν καιρίῳ 
βληϑέντα σχώπτων τις εἴποι ἂν τυχὸν ὑπὸ μυίας δηχϑῆναι, οὕτω πως ἡ ̓ 4ϑηνᾶ τὴν τοῦ δόρατος 
ἐνταῦϑα πληγὴν ἀμυχῇ περόνης εἰχάζει, ἣν ἐν τοῖς στήϑεσιν ἐφόρουν αἱ παλαιαὶ γυναῖκες, δι᾽ ἧς τὸ 
χεχηνὸς τοῦ πέπλου συνήγετο, Δωριέων καταρξάντων τοῦ τοιούτου ἱματισμοῦ. φησὶ γοῦν ᾿ Ηἰρόδοτος 
γυναικείαν ἐσθῆτα Δωρίδα τὴν ἔχουσαν περόνας. τοιαύτη δέ, φησιν, ἡ ἀρχαία πᾶσα ἐσθὴς τῶν γυναι- 
κῶν. τὸν δὲ λίνεόν, φησι, χιτῶνα αἱ περὶ τὴν Καρίαν εἶχον. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι καλῶς οὐ τῇ “Ηρᾳ 
δέδοται ὃ ῥηθεὶς σχωπτικὸς λόγος" ἦν γὰρ σεμνοτάτη καὶ καϑ' Ὅμηρον πρεσβυ"τάτη xci οὐ πρέπουσα áo 
τοιούτοις λόγοις" ἡ dO nva δὲ κερτομεῖ ὡς καὶ νεωτέρα καὶ τῇ ἀφροδίτῃ πάντῃ ἀντίϑετος, χατὰ uUOov 

20 μὲν ὡς χαϑαρὰ μοιχαλίδι, κατὰ δὲ ἀλληγορίαν ὡς ἂν ἀντιπίπτοι τῇ ἀλογίᾳ ἡ φρόνησις ᾿4ϑηνᾶ. Urt 
| δὲ ovx ἀξιόλογα πάνυ τὰ τῆς πληγῆς τῆς ᾿ἀφροδίτης, δηλοῖ xei τὸ μὴ δεηϑῆναι αὐτὴν, ὡς εἴρηται, 
| τοῦ Παιήονος. ( Vers. 424.) Ὅρα δὲ xci ὅτι μετὰ τὸ ᾿Αχαιιάδων ὀλίγον τι ἐπεμβαλὼν εὐϑὺς χάριν 
| σαφηνείας ἐπανέλαβεν, εἰπών" τῶν τινὰ, ἤγουν rovrov τῶν ᾿“Ιχαιίδων καταῤῥέζουσα ἐξέσϑη τὴν χεῖρα. 

| ποιεῖ δὲ τὴν τοιαύτην ἐπανάληψιν ἀναγκαίως oU διὰ κωλικὴν σχοινοτένειαν, ἀλλὰ διότι πάνυ "χρειῶ- 568 
δὲς εἰς τὸ προκείμενον νόημα οὐ μόνον τὸ ἀνιεῖσα, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον τὸ καῤῥέζουσα. διὸ εἰπὼν ἐν πρώ- 
τοις τὸ ἀνιεῖσα, ἔϑετο ἐν τῇ ἐπαναλήψει καὶ τὸ λίαν καιριώτατον, ἤγουν τὸ καῤῥέζουσα. Ὅρα δὲ καὶ 

τὸ χαταῤῥέζουσα ἤτοι χκαταψῶσα" ἡ γὰρ οὕτω ποιοῦσα εἰκότως ἂν ἀμυχϑείη χεῖρα τῇ πρὸ τοῦ στή- 
ϑους περόνῃ. Δῆλον δὲ καὶ ὅτι δεξιῷ χειρὶ ὡς τὰ πολλὰ γίνεται τὸ καταψᾶν. τὴν δεξιὰν ἄρα χεῖρα ἔοικε 
τετρῶσϑαι ἡ ̓ Αφροδίτη τὴν καταῤῥέζουσαν, 0 περ καὶ τῇ ἀλληγορίᾳ συντρέχει. ὡς γὰρ προείρηται, 

Zo τοῦ "άρεος εἰς τὰ ἀριστερὼ τῆς μάχης ὄντος, ὃ Διομήδης εἰς τὰ δεξιὰ εὐδοκίμησε. διὸ καὶ χεῖρα ἁραιὴν, 

τὴν διχῶς πνευματιζομένην, οὐ νοητέον ἀριστερὰν ἀλλ᾿ ἀσϑενὴ κατὰ τοὺς παλαιούς. ( Vers. 4 25.) To 
δὲ, πρὸς χρυσῇ περόνῃ, ταὐτόν ἐστι τῷ ἐγγὺς τῆς χρυσῆς περόνης. ᾿4ττιχὸν δὲ τὸ δασύνειν τὴν ἀραιῆν. 
(Vers. 428.) Πρὸς τὸν ἐπαγγελλόμενον ἔργα στρατιωτικὰ ἢ ἀϑλητικὰ, ὅσα μὴ δεξιῶς ἔχει ποιεῖν, 17 

χαλὸν λεχϑῆναι τὸ, οὔ τοι δέδοται πολεμήια ἔργα. (Vers. 429.) Ei δὲ xai περὶ ἔρωτας ὃ τοιοῦτος 

πονεῖται, προσεπιλεχτέον καὶ τὸ, ἀλλὰ σύ γ᾽ ἱμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο. Ζεὺς δὲ ταῦ τα ngog 20 
τὴν ᾿Δφροδίτην φησὶ τὴν ἄναλκιν, λέγων καὶ ὅτι ταῦτα δ᾽ Lon. Doo καὶ ᾿4ϑήνῃ μελήσει " ὡς καὶ 
ἀλληγορικῶς xoci μυϑικῶς τῆς ᾿“φροδίτης μὲν ἀπολέμου οὔσης, πολεμιχῶν δὲ τῆς ovas -— 

τοῦ 4osog. Τὰ δὲ ἱμερόεντα, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν ἐρόεντα καὶ ἱμερτὰ, ἐκ τοῦ ἱμείρω λέγεται, προσεχεστε- 
ρον δὲ εἰπεῖν, ἐκ τοῦ ἵμερος, ὃν Εὐριπίδης ὡς φάρμαχον ᾿Αφροδίτης πλάττει ἰῶδες ἐν τῷ, pne 

4o ἐμοὶ χρυσέων τόξων ἐφίῃς ἱμέρῳ χρίσασ᾽ ἄφυκτον ὀϊστόν. Τὸ δὲ, ἔργα γάμοιο, ἔχει τι κάλλους, εἰ χαὶ 

ἀμυδρὸν κατὰ τοὺς ῥήτορας ἐν τῷ τὴν λήγουσαν τῆς πρώτης λέξεως ἀρχὴν τῆς δευτέρας γίνεσθαι. 
(Vers. 430.). Τὸ δὲ, "άρηι ϑοῷ καὶ ἑξῆς, προαναφώνησις καιρία ἐστὶν, ὡς τοῦ Ὁμηρικοῦ Διὸς, ὃ ἐστι 

νοὸς, μετ᾽ ὀλίγα τερατευσομένου πολεμικήν τινα περιπέτειαν ἐν ᾿ἀϑηνᾷ καὶ Lost, δὲ ἧς ὁ Διομήδης 
φανεῖται σεμνός. (Vers. 429.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὕτι ἔργα γάμου ὁ ποιητὴς ἐνταῦϑα φησὶν οὐ τὰ 
γυναιξὶν “ἁπλῶς ἀνήχοντα, οἷον ἱστὸν, ἠλακάτην, καὶ ὅσα ἄλλα οἶδεν αὐτὸς, ὧν ψιλὴν μνείαν ἔϑετο So 

ἐν τῷ, οὔτ᾽ ἂρ φρένας οὔτε τι ἔργα, τὰ μετὰ γάμον δηλαδὴ λόγῳ — ἀλλὰ τὰ εἰς αὐτεν youor 
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χρήσιμα, oiov τὸν ἔρωτα, τὴν φιλότητα. τὸν ἵμερον, τὴν ὀαριστὺν, πάρφασιν, καὶ τὰ τοιαῦτα, 
42 οὐκ Ova ᾿Βργάνῃ, ἀλλ ᾿Αφροδίτῃ, μητρὶ ἐρώτων, ἐπιπρέποντα. *( Vers. 452. sqq.) Οὕτω ϑαῤ- 432 

ῥαλέος 0 Διομήδης, ὥστε xai τοῦ ᾿ᾳ“πόλλωνος καταϑαῤῥεῖ, ὅτε τὸν Αἰνείαν ἐχεῖνος ἔσωζεν, ὑπερέχων 
τὰς χεῖρας. καὶ τρὶς μὲν ἐπόρουσε τότε τῷ Αἰνείᾳ, τρὶς δέ οἱ ἐστυφέλιξε φαεινὴν ἀσπίδ᾽ ᾿Απόλλων. 

Τὸ δὲ τέταρτον καὶ δεινὰ ὁμοχλήσας ἤγουν ἀπειλησάμενος ἐνέκοψε τῆς ὁρμῆς. δηλοῖ δὲ ὃ λόγος ὅτι καὶ 
ὑπὲρ τὸ εἱμαρμένον ἀνδρίζεται νῦν ὁ Διομήδης" εἱμαρμένην γάρ τινα καὶ ὁ ̓ Δπόλλων δηλοῖ, καϑὰ καὶ 

509 ὁ Ζεὺς, ὡς καὶ "προείρηται καὶ πολλαχοῦ φανήσεται. ᾿Εν τούτοις δὲ ὅρα ὕτι τε, ὡς πρὸ βραχέων 
ἐῤῥέϑη τὸ, γινώσχων Ot ἄναλκις ἔην ϑεὸς, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα χεῖται τὸ, γινώσχων 0 οἱ αὐτὸς 
ὑπείρεχε χεῖρας ᾿Απόλλων, τουτέστιν, ὅτι ὑπερεῖχεν, O ἐστι σκέπων ἄνω εἶχε ToU Αἰνείου τὰς χεῖρας» 
καὶ ὅτι ϑεομάχου ϑρασύτητος τὸ, οὐδὲ ϑεὸν μέγαν ἅζετο, καὶ ὅτι δαιμόνιον ἐπήρειαν φράσει ποτὲ τὸ, 
ἀλλ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος. Εἴη δ᾽ ἂν ἐνταῦϑα τὸ ἶσος ἀκυριολέκτητον, ὡς καὶ ἐν 
ἄλλοις μυρίοις. τὴν δέ ys διαφορὰν αὐτοῦ πρὸς τὸ ὅμοιον δηλοῦσι μὲν καὶ πεζολέχται σοφοί" δηλοῖ 

δὲ οὐδὲν ἧττον σαφέστατα καὶ Lugumióng ἐν τῷ, οὔϑ' ὅμοιον οὐδὲν οὔτ᾽ ἰσον βροτοῖς, ὧν τὸ μὲν 

15 ποιότητος, τὸ ὅμοιον, τὸ δὲ ποσότητος, τὸ ἶσον δηλαδή. *(Vers. 440.) Ὁ τῆς πρὸς μεγάλους ἔριδος 
ἀπείργων τινὰ ἀστείως ἂν εἴποι τὸ, φράζεο καὶ χάζεο, μηδὲ ϑεοῖς iG ἔϑελε φρονέειν" ἐπεὶ οὔ ποτε 
ὁμοῖον φῦλον ἀϑανάτων τε ϑεῶν χαμαί τε ἐρχομένων ἀνθρώπων. πάρισα δὲ ἐχφανῆ τὸ, Φράξεο, Τυ- 
osi , χαὶ χάξιο. Τὸ δὲ ὁμοῖον ὅτι ἀναλόγως προπερισπᾶται xci οὐ παρὰ τύπον κατὰ τὸ προπαροξυ- 
τονούμενον ὅμοιον, πολλαχοῦ δηλοῦται, ὡς περ καὶ τὸ ὁμοῖος ἔν τε ἄλλοις xai ἐν Ὀδυσσείᾳ, 0 πάντως 

20 ἀναλλογώτερον τοῦ ὅμοιος. Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦϑα ἐν τῷ, ἰσα φρονέειν, χαὶ ἐν τῷ, φῦλον ὁμοῖον , τὸ 
ἶσον ἀντὶ τοῦ ὅμοιον ληφϑὲν, χαϑὰ καὶ πρὸ βραχέων. δῆλον δὲ ὡς Ὅμηρος μὲν ἐκτείνει τὴν ἄρχου- 

27 σαν τοῦ ἰσος, οἱ δὲ τραγικοὺ συστέλλουσιν. *(Vers. 446.) Καὶ ἐνταῦϑα ϑηλυχῶς ἡ Πέργαμος παρ᾽ 

Ὁμήρῳ ἐπὶ τῆς Τρωικῆς ἀκροπόλεως, ἐν ἧ καὶ ναὸς ᾿Απόλλωνος. φησὶ γοῦν" Περγάμῳ ἐν ἱερῇ; ὅϑι oí 

νηός y ἐτέτυχτο" καὶ μετ ̓ ὀλίγα, Περγάμῳ ἄχρῃ. μέγας δὲ ἔοιχεν εἶναι ὃ ῥηθεὶς ναός. διό φησιν" ἐν 

So μεγάλῳ ἀδύτῳ χύλδαινον, τὸν Αἰνείαν δηλαδὴ, uro ἡ μήτηρ τοῦ ᾿Απόλλωνος καὶ “ἄρτεμις ἡ ἀδελφή. 
$8 τοῦτο δὲ ῥηθοίη ἂν καὶ ὅταν ἐν ἀδύτοις ἱ ἱεροῖς που γεραίρηταί τις ἀνὴρ ἀρχικός. *( Vers. 449. ) Τὸ 

τοῦ Αἰνείου εἴδωλον, ὃ περ ὃ ᾿Απόλλων ἤτοι 0 ἥλιος ἔτευξεν, ἐφ᾽ ᾧ μάχονται Τρῶες καὶ Ἕλληνες, 

40 7] φαντασία ἐστὶν, jj τις ἐκ τῆς ὑφ ̓ἡλίῳ ὄψεως xai ϑέας Αινείου ἐναπέμειλνε τοῖς στρατεύμασι, καὶ 

ἢ τοῦ ἥρωος, ὡς εἰπεῖν, ἀνειδωλοποίησις, 3 ἣν ἔτι ἐν ἑαυτοῖς φέροντες ὃ στρατὸς ix τοῦ εἰς ἅπαξ ἐρεϑὲ- 
σμοῦ καὶ ES βραδ τις εἰς νοῦν ὡς ἐν εἰδωλοποιίᾳ τὸν κείμενον συνεχρότουν βαρὺν ὡς ἐπὶ παρόντι 
αὐτῷ δὴ ἀληϑῶς τῷ “Αἰνείᾳ τὸν πόλεμον, κἂν ἐχεῖνος ἀνήρπαστο. οἱ δὲ παλαιοὶ ἄλλως τὸν μῦϑον τοῦ- 

τον σεμινολογοῦντες φασὶ χατὰ πρῶτον λόγον, εἴδωλον εἶναι τὸν πάντα τοῦτον κόσμον ὡς τύπον τινὰ τοῦ 

ὄντως ὄντος, κοσμούμενον μὲν xoi ὑπὸ ἄλλων ϑειοτέρων ἐγκοσμίων, μάλιστα δὲ ὑπὸ τοῦ ἡλίου. εἶτα καὶ 
970 τὸ τοῦ Aivsiov τούτου εἴδωλον τοιοῦτόν τι νοοῦσιν, υἱοῦ μὲν ὄντος τῆς περικαλλοῦς * ᾿Δφροδίτης., ἂν- 

δρὸς δὲ καλοῦ à ἐγχωρίου, χαὶ ἀλληγοροῦσιν αὐτὸν εἴς τι χάλλος ἐγχώριον, 0 περ καὶ αὐτὸ ὡς οἷά τι 

εἴδωλον τοῦ ἐγκοσμίου κάλλους οἰχείως ἂν ἔχου πρὸς τὸν ᾿Α΄πόλλωνα ἤτοι τὸν ἥλιον, καϑὰ καὶ ὃ πᾶς 

χόσμος, τὸ μέγα τοῦ ὄντος εἴδωλον. Τὸ δὲ τοὺς Ελληνας περὶ αὐτὸ μυρία πάσχειν αἰνίττεταί, φασιν, 
ὅτι αἱ τῶν ψυχῶν ὑλικώτεραι οὐκ ἀπαλλάσσονται τῶν τοιούτων εἰδώλων, ἀλλὰ τοῖς τοιοῖσδε προστετη- 

κυῖαι κάλλεσι περὶ αὐτὰ τρίβονται. “Σημείωσαι δὲ ὅτι κόσμου μὲν εἴδωλον ἀλληγορικῶς καὶ γλαφυρώτε- 
θον ἐν τοῖς εἰρημένοις τέθειται" οἱ δὲ usd" “Ὅμηρον ἄλλως παχυλῶς μηχανήν τινα, ὡς εἴδωλον ἀρεῖς 
κὸν, ἐσχεύασαν ἐπὶ χολαχείᾳ βασιλικῇ. 4ημητρίων γάρ, φασιν, ἐπὶ ᾿ϑήνῃσιν ἀγομένων, ἐγράφετο 

ἘΘ Δημήτριος i ἐν τῷ προσχηνίῳ ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὀχούμενος. Δημητρίου * δ᾽ ἐνταῦϑα μνεία τοῦ Πολιορ- 

κητοῦ, ᾧ χαὶ ἤγοντο τὰ εἰρημένα 4ημήτρια ὡς ἀλαζόνι. Φράξει δ᾽ ἐνταῦϑα Ὅμηρος οὕτως" αὐτὰρ 

ὁ εἴδωλον τεῦξ᾽ ἀργυρότοξος ᾿Ἵπόλλων, αὐτῷ T «Αἰνείᾳ ἵκελον καὶ τεύχεσι τοῖον" ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ εἰδώλῳ 
Τρῶες καὶ δῖοι ᾿Αχαιοὶ δήουν ἀλλήλων à aui στήϑεσσι βοείὰς ἀσπίδας εὐκύκλους, λαισημά τε πτερίεντα. 

( Vers. 453.) Καὶ ὃ ὅρα ὡς οὐ μόνον ὀϊστοὶ πτερόεντες, ἀλλὰ καὶ λαισήια πτερόεντα πλὴν ταῦτα μὲν 

ὡς χοῦφα κατὰ πτερὰ, ἐκεῖνοι δὲ ὡς πτεροῖς διοικονομούμενοι πρὸς ἐχπέτασμα. Δόρυ δὲ πτερόεν μὲν 
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ῥητῶς οὐκ ἐφράσϑη, παρελαλήϑη δὲ ἐν τῷ, μελίη ἰϑυπτίων, ἤγουν ἰϑὺ πετομένη, ὡς οἷα πτερόεσσα, 
"Eon δὲ τὸ λαισήιον ἀσπίδος γένος ϑυρεοειδὲς, ἀναφορέα οὐκ ἔχον ἀλλὰ ζυγὸν διὰ μέσου. οἱ δέ φασιν, 

'-— εἶναι αὐτὸ “ϑυρεὸν ἐπιμήκη, οἱ δὲ λάσιον ἐτυμολογοῦσιν αὐτὸ, φάσκοντες εἶναι ἐκ τετριχωμένων δερμά- 
των ἀνεργάστων. Κοῦφον δέ ἐστι τὸ λαισήιον καὶ οὐδὲ Bye Arena διὸ xai πτερόεν αὐτὸ λέγει χαὶ 20 
ἀντιδιαστέλλει πρὸς τὰς εὐκύκλους ἀσπίδας, λέγων βοείας εὐχύκλους ἀσπίδας καὶ λαισήια. ὅλως δὲ οἱ 
πλείους τῶν παλαιῶν ἀσπιδίσκιον ὠμοβύρσινόν φασι τὸ λαισήιον. φησὶ γοῦν περί τινων καὶ “Ἡρόδοτος 
ὅτι λαισήια εἶχον ἀντὶ ἀσπίδων, ὠμοβοείοις πεποιημένα. ἔνϑα καὶ σημείωσαι τὸ ὠμοβοείοις, ὡς χρή- 

σιμον εἰς τὸ βοῦς ἡ βύρσα. ᾿Ηρῳδιανὸς δέ φησι καὶ πάντα τὰ κατὰ μάχην σκεπαστήρια λαισήια λέγε- 
σϑαι διὰ τὸ ἐν τῇ λαιᾷ φέρεσϑαι. ( Vers. 451.) Τὺ δὲ δῖοι καὶ τὸ δήουν ἐγγὺς παρατεϑειμένα ψευδο- 

10 παρήχησίν τινα καὶ αὐτὰ κατὰ τὰς προδεδηλωμένας ὑποκρούεται. *( Vers. 455.) ᾿Αφροδίτη μὲν οἷα 35 

χαὶ ἐναγώνιος καὶ οὐδὲ σοφὴ ἀχκατασχεύως εἶπε πρὸ ὀλίγου C ὅτι ὁ Διομήδης καὶ ἂν πατρὶ Διὶ μάχοιτο" 

᾿Απόλλων δὲ, ἀνομοίως ἔχων τῇ Αφροδίτῃ, λέγει εὐμεϑόδως τὸ αὐτὸ νόημα κάλλιον. καὶ εἰπὼν καὶ 

αὐτὸς, ὅτι ὃ Διομήδης μάχοιτο ἂν πατρὶ Διὶ; ἐπάγει χατασχευὴν τοιαύτην" Κύπριδα μὲν πρῶτα σχε- 
δὸν οὕτασε χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ τῷ “προῤῥηϑέντι" ὃ δὴ ἑ ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ, ἄκρην οὔτασε χεῖρα, πρυμνὸν 
ὑπὲρ ϑέναρος, ἤγουν οὐ κατὰ τὸ ἄχρον καὶ πρυμνὸν τὸ πρὸς τοῖς δακτύλοις, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἐπὶ 

καρπῷ᾽ αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο, δαίμονι ἰσος" ὃ καὶ ἡ Ὁμηρικὴ πρὸ "βραχέων Μοῦσα quo 
μονονουχὶ λέγων, ὡς 0 καϑ' ἡμῶν τῶν παίδων ἀναιδευσάμενος ovx ἂν οὐδὲ τοῦ πατρὸς φείδοιτο. Ση- 
μείωσαι δὲ καὶ ἔν τούτοις τὴν Üunouxryv ποικιλίαν καὶ τὴν τοῦ λόγου αὔξησιν. τὰς ἀρχὰς μὲν γὰρ κατὰ 
ἑνός τινος Τρωικοῦ ἀνδρὸς ὃ Διομήδης ἠρίστευσεν᾽ εἶτα πυχινὰς κλονήσας φάλαγγας καὶ κατὰ ξυνω- 

20 ρίδας ῥίπτων τοὺς πολεμίους, μετ᾽ αὐτοὺς καὶ δαίμονος ϑηλείας περιγίνεται, περὶ ἧς εἴρηται" μετὰ δὲ 
αὐτὴν καταϑρασύνεται μὲν ἄῤῥενος τοῦ ᾿Απόλλωνος, ἀνύεν δὲ οὐδέν" μιχρὸν δὲ ὅσον καὶ κατὰ τοῦ 
“Ἄρεος ἀνδρισάμενος μέγα τι διαπράξεται. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι καλῶς" Ὅμηρος οὐ ποιεῖ τὸν * Aounóny571 

ἀριστεύοντα κατὰ τοῦ ᾿Απόλλωνος, 1 tva μὴ πάνυ ἀπίϑανα λέγῃ καὶ εἰς ἀλληγορίαν μὴ συμβάλλοντα. διὰ 

τοῦτο ϑρασύνεται μέν πως κατ᾽ αὐτοῦ, ὡς καὶ παρὰ τὸ εἱμαρμένον ἀριστεύων, χκαϑὰ xoi προείρηται" 
- οὐ μὴν καὶ τρῶσαι αὐτὸν δύναται. -Τφροδίτης μὲν γὰρ χαὶ “Ἄρεος δυνατὸν περιγενέσϑαι τινὰ ἡϑικῶς 

ὡς ἀλόγων παϑῶν, ᾿Απόλλωνος δὲ oUx ἄν τις ὁπωσοῦν περιγένοιτο, εἴτε ὡς ἥλιόν τις λαμβάνει αὐτὸν, 

xe οὗ βάλλειν ovx ἔστι, εἴτε καὶ ὡς εἱμαρμένην τινὰ, ὥς περ οὐδὲ ᾿Αφροδίτη οὐδὲ Ἄρης τρωϑήσεται, 

ὅτε φυσικῶς ἀλληγορούμενοι ὡς ἀστέρες ^u Soigivih εἰ μή τις ἀναλληγορήτοις ϑέλων ἐγχειρεῖν xaT 
οὐρανοῦ τοξεύειν ὡς περ βούλεται. ( Vers. 157. ) Zuu: εἰωσαι δὲ τὸ, καὶ ἂν Ad ἱμάχοιπο" ὃ περ οἱ μετὰ 

30 τὸν Ὅμηρον ̓συναλείφοντές φασι κἂν τῷ δεῖνι μάχοιτο, ἤγουν καὶ τῷ δεῖνι ἂν μάχοιζτο, καὶ κἂν ἐξέπρα- 

ξεν. ἀντὶ τοῦ ἐξέπραξεν ὁ ἄν. ᾿Ενταῦϑα δὲ εἰπὼν τὸ, Ἶᾶρες, "Aoc xa ἑξῆς, ἀπαραποίητον τὸ ὅλον ἔπος 

ἐπάγει κατ᾽ ἐρώτησιν, ὡς χαὶ ἐκεῖ, τὸ, οὐκ ἂν δὴ τὸν ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελϑών:; ; ἤγουν οὐκ ἂν ἅπε- 

λάσῃς τῆς μάχης τὸν Διομήδην; ὃ δὴ προσφυὲς xci ἐπ᾽ ἄλλου ὁμοίου ῥηθῆναι, ὅτε τις ἐθέλει κωλύειν 
434 τὸν ἀριστεύοντα. *( Vers. 461.) ' Ev τῷ, Τρῶας δὲ στίχας οὖλος "Aon ὥτρυνε μετελϑὼν, διττὴ 

φέρεται γραφὴ τοῦ πρώτου ποδός" ἢ γὰρ κτητικῶς Τρφὰς ὀξυτόνως λέγει τὰς Towixag, ἢ μᾶλλον προ- 
περισπωμένως, Τρῶας στίχας, ἀντιπτωτικῶς τὰς τῶν Τρώων. *( Vers. 463.) Τὸ, υἱάσι Πριάμοιο, 23 

ἤγουν υἱοῖς. ὥφειλε μὲν ἀπὸ τοῦ υἱεὺς υἱέος εἶναι 1) υἱεῦσιν ἢ υἱέσιν" € ξηκολούϑησε δὲ ὅμως ᾿Ιωνικῶς 

τῇ συγγενείᾳ τοῦ πατράσι, μητράσι, ϑυγατράσιν. ( Vers. 465.) " Ἐντρεπτικὸν ἀχρείων στρατηγῶν 

τὸ, ἐς τί ἔτι κτείνεσϑαι ἐάσετε λαόν; ἢ εἰσόχεν ἀμφὶ πύλαις μάχωνται; χρονικῶς δὲ χεῖται τὸ, ἐς τί, 

4o ἀντὶ τοῦ, μέχρι τίνος. οὕτω δὲ καὶ τὸ εἰσόκεν ( Vers. 466.) avri τοῦ, ἕως οὗ. * (Vers. 469.) Τὸν 32 
«Αϊνείαν οἱ Τρῶες ἐπίσης ἐτίμων "Lxrogt, xa φησιν “Ἄρης ἐν τῷ, χεῖται ἀνὴρ, ὅν τ᾽ ἶσον ἐτίομεν 

ἽἜχτορι δίῳ. Κεῖται καὶ ὧδε φλοῖσβος ἐπὶ πολέμου. φησὶ γάρ' ἀλλ ἄγετ᾽ ἐκ φλοίσβοιο σαώσομεν 

ἐσϑλὸν ἑταῖρον. τοῦτο δὲ πᾶς ἂν εἴπῃ βοηϑῶν φίλῳ κινδυνεύοντι. ἑταῖρον δ᾽ ἐνταῦϑα ovx ἐξ vay χὴς 
γοητέον συνήϑως τὸν φίλον, ἀλλὰ καὶ τὸν συνεργὸν ἐν τῇ νῦν μάχῃ; καϑὸ σημαινόμενον χαὶ ἄνεμος 

πλησίστιος ἐσϑλὸς ἑταῖρος λέγεται. τοιαύτης δὲ ἐννοίας καὶ τὸ ἑταιρίσαι τινὰ, 0 ini. EguoU φησὶν 

Ὅμηρος. * (Vers. 471.5sqq.) Πάνυ χαταφορικὸς ἐνταῦϑα ὁ πρὸς “ἔχτορα ToU Σαρπηδόνος δημηγοριχὸς δ 7 2,8 
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λόγος. διὸ καὶ ὁ ποιητὴς λέγει, ὅτι μάλα νείχεσεν "Europe δῖον. νοήματα δὲ τοῦ λόγου rovrov 
10 "τοιάδε" ὀνειδίξει ὡς ῥᾷάϑυμον xai διὰ τοῦτο οἷον ἀμενηνὸν, εἰπών" πῇ δή τοι μένος οἴχεται, ὃ πρὶν 

ἔχεσχες, ἤγουν εἶχες; Καὶ ὅρα τὸ ἀστεῖον τοῦ οἴχεται" οἱονεὶ γὰρ πρώην ἐνοικοῦν σοι, νῦν ἀπεδήμησεν. 
εἶτα αἰτιᾶται καὶ ὡς ἀλαζόνα τὸν “Εχτορα καὶ κεναῖς ἐλπίσι τρεφόμενον , À£yov* qus που, ἤγουν ἴσως 
ἂν ἔλεγες πρὸ τοῦ πολέμου, ἄτερ λαῶν xai ἐπικούρων, ἑξέμεν, ἤγουν συνέξειν τὴν πόλιν, οἷος, 
τουτέστι μόνος, σὺν γαμβροῖσι κασιγνήτοισί τε σοῖσι᾽ τῶν νῦν οὔ τιν᾽ ἐγὼν ἰδέειν δύναμαι οὐδὲ νοῆσαι, 
ἀλλὰ καταπτώσσουσι κύνες ὡς ἀμφὶ λέοντα, ἡμεῖς δὲ μαχόμεϑα οἱ ἐπίκουροι. λέγει δὲ λαοὺς μὲν τοὺς 

ἐγχωρίους, ἐπικούρους δὲ τοὺς ἐξ ἀλλοτρίας βοηϑοὺς, (V ἦν καὶ αὐτὸς ὃ Σαρπηδών. ἐνταῦϑα δὲ τὸ 

πολὺ τοῦ γένους τῶν Πριαμιδῶν παραδηλοῖ" πεντήχοντα γὰρ ἦσαν τέχνα τῷ Πριάμῳ, ὧν οἱ μὲν υἱοὶ 

αὐτόϑεν στρατιῶται, ἀντὶ δὲ τῶν ϑυγατέρων συνετέλουν εἰς μάχην οἱ γαμβροί. (Vers. 476.) Τὸ δὲ, 10 
20 *x)vig ὡς ἀμφὶ λέοντα, παραβολὴ μέν ἐστι σύντομος πρέπουσα τῷ χαιρῷ. λέοντα δὲ ἴσως ἂν λέγοι 

τὸν Διομήδην. (Vers. 478.) Οὕτω δὲ τὸν “Εχτορα αἰτιασάμενος ὃ Σαρπηδὼν αὐξάνει τὴν ἑαυτοῦ χάριν 
τὴν εἰς τοὺς Τρῶας, ἐνθυμηματικῶς, καὶ λέγει, ὅτε τε μάλα τηλόϑεν ἥκει τοῖς Τρωσὶν ἐπίχουρος, 435 
τηλοῦ γὰρ «υκία Ξάνϑῳ ἐπὶ δινήεντι, καὶ ὅτι ἄλοχόν τε φίλην ἔλιπε καὶ νήπιον υἱὸν καὶ χτήματα 
πολλὰ, xal αὐτὰ οὐ τὰ τυχόντα ἀλλὰ ἀναγκαῖα. φησὶ γάρ᾽ (Vers.481.) τὰ τ᾽ ἔλδεται 0g κ᾽ ἐπιδευὴς, 
ἤγουν ὧν πολλὴν ἂν ὃ ἐπιδεὴς ἔχοι ἔφεσιν " καὶ ὅτι οὔ τι ἔχων ἐνθάδε τοῖον, οἷον ἂν ἠὲ φέροιεν ᾿Ζ'χαιοὶ 
ἤ uev. ἄγοιεν, ὅμως καὶ τοὺς ἄλλους “Τυχίους ὀτρύνει, xai αὐτὸς δὲ μέμονε μάχεσϑαι. τύνη δέ, φησιν, 
ἕστηκας, ἤτον ἀργεῖς, ἀτὰρ οὐδ᾽ ἄλλοισι κελεύεις λαοῖσι μενέμεν, ἤγουν μένειν, καὶ ἀμύνειν ὥρεσσιν, 
0 ἐστι ταῖς οἰχείαις γυναιξί. (Vers. 486.) Καὶ σημείωσαι ὅτι γενναιότατόν ἐστι νόημα καὶ ἐπιστρε- 

3o πτικώτατον τὸ λέγειν, "ὡς ἐγὼ μὲν καὶ πατρίδα καὶ γυναῖκα καὶ τέκνα ἀφεὶς xol μηδὲν ἐνταῦϑα ἔχων 20 
ἀλλ᾽ ἢ ἐμαυτὸν καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ “υχίους κινδυνεύω σὺν τοῖς ἐμοῖς ὑπὲρ Τρωικῶν γυναικῶν" οἱ δὲ 

' νωϑρεύονται. οἷς προστίϑησιν ὁ “Σαρπηδὼν χαὶ ὅτι ἡ τοῦ δέοντος τάξις ἀντέστραπται. εἰπών" σοὶ δὲ 

χρὴ πάντα μέλειν νύχτας tt XO ἥμαρ , ἀρχοὺς λισσομένῳ ἐπικούρων, νωλεμέως ἐχέμεν, ἤγουν πολε- 
μεῖν καὶ ἀντέχειν. νῦν δὲ δηλονότι τὸ ἀνάπαλιν γίνεται καὶ ἡμῖν μάλιστα μέλει τῶν Τρωιχῶν καὶ παρα- 
καλοῦμεν εἰς μάχην ὑμᾶς. οὕτω σφοδρὸς ὃ τοῦ Σαρπηδόνος λόγος. διὸ καὶ ὃ "Exrwp, ἀκούσας 
τοιαῦτα, δηχϑήσεται τὰς φρένας, 0 περ αὐτὸς εἰς τὸν ἀδελφὸν Πάριν ἐποίησε" καὶ ἀριστεύσει πολλὰ, 
φεύγοντας τοὺς Τρῶας ἐπιστρέψας χαὶ συστήσας μέγαν πόλεμον. πᾶς γὰρ παραινετικὸς λόγος, ὡς 
προεῤῥέϑη, δραστικός ἐστι παρὰ τῷ ποιητῇ. ᾿Ενταῦϑα δὲ σημείωσαι τὸ λισσομένῳ" οἱονεὶ γὰρ 

4o προαναφωνητιλχῶς ἐχτρέπει τὸν “Εχτορα τοῦ ἀντιφιλονειχῆσαι τὸν Σαρπηδόνα" ov γὰρ ἀπὸ ἴσου 
δικαίου ὥρμηται. διὸ καὶ ἐπάγει" κρατερὴν δ᾽ ἀποϑέσϑαι ἐνιπήν. τραχύνεσϑαι γὰρ οὐ δεῖ κατὰ τῶν 30 
ἐπικούρων. ἀλλὰ τοῦτο μὲν χρὴ κατὰ τῶν οἰχείων ποιεῖν. τοὺς δ᾽ ἐπικούρους λίσσεσϑαι. στρατηγικὰ 
οὖν τὰ τοιαῦτα τοῦ Ὁμήρου παραγγέλματα. ( Vers. 474.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι γαμβροὶ νῦν μὲν οἱ κοινῶς 
οὕτω καλούμενοι" 7" δὲ τραγῳδία ἐν τῷ, κηδεύσας καλοῖς γαμβροῖς, τοὺς πενϑεροὺς δηλοῖ, ὡς καὶ 
αὐτοὺς χατὰ γαμιχὸν κτηϑέντας συνάλλαν μα. xol 0 παρὰ Σοφοκλεῖ δὲ Οἰδίπους, γαμβρὸν ἑαυτοῦ τὸν 

57 τῆς ᾿Ἰοκάστης ἀδελφὸν “Κρέοντα λέγει ὡς ἐξ ἐπιλγαμβρίας συγγενῆ. ἀλλαχοῦ μέντοι κηδεστὴν κυριολε- 
κτῶν αὐτὸν λέγει ἐν τῷ, ἄναξ, ἐμὸν κήδευμα. τοῖς κασιγνήτοις δὲ εἰκὸς καὶ τοὺς ἄλλους καϑ' αἷμα 
συνεπινοεῖσϑαι, καϑὰ καὶ τὸ τοῦ ὁμαίμου xai αὐθϑομαίμου ὄνομα ἐν μυρίαις χρήσεσι τὴν ὕλην δηλοῖ 

συγγένειαν. (Vers. 475. ) Τοῦ δὲ ἰδεῖν τὸ νοῆσαι διέστησεν ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς οὐχ "ἁπλῶς, εἴ γε γοῦς 

ὁρᾷ, ὥς περ χαὶ ἀκούει, ἀλλὰ διότι ἔστι νοῆσαι ποτὲ xoi δίχα τοῦ ἰδεῖν, ὁποῖόν τι καὶ τὸ ἐξ ἀκοῆς 

po) av. ( Vers. 479.) Τὸ δὲ, τηλοῦ γὰρ ΑἸυκία, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ προδεδήλωται, πρὸς διαστολὴν áo 

κεῖταί τῆς μικρᾶς “Ἰυκίας, ἧς, ὡς προείρηται, ἦρχεν ὃ Πανδαρος᾽ αὐτὴ γὰρ οὗ τηλοῦ, ἀλλὰ ἐγγὺς τῆς. 

Τροίας ἐστί. Τὸ δὲ, Ξάνϑῳ δινήεντι, b πρὸς ἀντιδιαστολὴν λέγεται χατὰ τοὺς παλαιοὺς «Ιυχιαχῆς 

10 πόλεως Ξάνϑου. ἐχείνη γὰρ ξάνϑος μὲν, ov δινήεις δέ" ποταμοῦ γὰρ ἐπίϑετον ὃ δινήεις. *(Vers. 481 ) 

Τὸ δὲ ἔλδω, ἐξ οὗ τὸ ἔλδεται, φορτίξεταί ποτὲ καὶ ἕτερον ἕ J καὶ ποιεῖ τὸ ἐέλδωρ᾽ καὶ ὅλως εἰπεῖν, καὶ 
ἔλδω δισυλλάβως λέγεται, καὶ ἐέλδω ἐν τρισὶ συλλαβαῖς, ὡς μυριαχοῦ φαίνεται. ( Vers. 484.) Τὸ δὲ, 

φέροιεν ἢ ἄγοιεν, φανερὰν διαφορὰν δηλοῖ τοῦ ἄγειν καὶ φέρειν. λέγεται δὲ ὡς ἐπὶ πολὺ ἄγεσϑαι μὲν 
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τὰ ἔμψυχα καὶ βαδιστικὰ. j φέρεσϑαι δὲ τὰ βασταξόμενα᾽ ὅϑεν καὶ τὸ φοράδην ἐπίῤῥημα, ὡς προγέ- 
γράπται, καὶ φέρτρον τὸ νεχροφόρον κλινίδιον, καὶ ἐχφορὰ ἡ ταφὴ . καὶ φορεῖον, χαὶ ἀναφέρειν τὸ 

ἀνανήφειν, οὗ τὸ ἐναντίον καταφέρεσθαι. οἶδε δὲ καὶ ὃ κωμιχὸς διαφορὰν τῶν δύο τούτων ῥημάτων ἐν 

τῷ, ἄγομαι, φέρομαι, τὰ χρήματα ἐνεχυράζομαι. λέγει δέ που χαὶ ᾿Πρόδοτος" ἔφερον καὶ jov τοὺς 
&y τῇ νήσῳ. καὶ πάλιν" ἔφερε καὶ ye πάντας, διακρίνων οὐδένα. καὶ Ὅμηρος δὲ ἀλλᾳχοῦ- ἦγον uiv 
μῆλα, φέρον δ᾽ εὐήνορα οἶνον. (Vers. 485.) Τὸ δὲ τύνη “ωρικὴ χαὶ νῦν ἀντωνυμία, "πεζογράφοις 20 
ἄχρηστος, κειμένη καὶ παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ. (Vers. 486.) Τὸ δὲ ὥρεσσι δηλοῖ μὲν τὸ γυναιξὶν, ὀνδράσι 
συνεζευγμέναις" τοιαύτην δέ τινα ἔχει διάϑεσιν παραγωγῆς. ἔστι ῥῆμα ἀείρω τὸ ὁμοῦ εἴρω καὶ συζευ- 
γνύω, ὡς τὸ, σὺν δ᾽ ἤειρεν, ἤγουν συνέζευξε, συνέδησεν. ἐξ αὐτοῦ ῥηματιχὸν ὄνομα ἄορ ἡ συνεζευ- 
γμένη καὶ ὁμοῦ οὖσα τῷ ἀνδρὶ γυνή. διὰ δὲ τὴν πρὸς τὸ ξίφος συνέμπτωσιν μετατεϑὲν τὸ ἄορ γέγονεν 
ὕὄαρ, ἐξ οὗ xoi ἁπλῶς ὀαρίζω τὸ σύνειμι xoi οἷον συνέζευγμαι xci ὁμιλῶ, καὶ ὀαριστὺς ἡ ὁμιλία, καὶ 
ὀαριστὴς ὃ ὁμιλητὴς, xoi ξυνάορος κατὰ τὴν τραγῳδίαν, ἡ γυνὴ) καὶ μήν mors x«i ὃ ἀνήρ" καὶ ξυνω- 
eic 7 συζυγία τῶν ἵππων. καὶ τετράορον φάσμα ταύρου , καὶ τέτρωρον. τὸ τετράξευχτον, χαὶ τετράορες 
ἵπποι ἐν Ὀδυσσείᾳ. τὸ δὲ ὅαρ συναιρεϑὲν γέγονεν ὠρ περισπωμένως, ὡς ἔαρ 70 ; xag κῇρ, &oAE ὠλξ, 
καὶ πληϑυνϑὲν ἐγένετο ὦρες, οὗ " δοτικὴ ὥρεσιν ᾿Ιωνικῶς ὡς κύνεσιν, & ἄνδρεσιν. ᾿ χρῆσις δὲ τῆς μὲν 30 

ξυναόρου € ἕν τὲ ἄλλοις καὶ ἐν τῷ, τὴν σὴν ἀπολάβῃς ξυνάορον" τοῦ δὲ ξυναόρου ἐν τῷ, γύμφας ὄρφα- 
νὰς ξυναόρων, ὅ ἐστι συξύγων. (Μ6γ5, 490. ) Τὸ δὲ, νύχτας τε καὶ ἦμαρ, δηλοῖ μὲν καὶ αὐτὸ τὸ μὴ 
μόνον ἕν ἡμέρᾳ δεῖν "ἐνεργὸν εἶναι τὸν ἀρχηγὸν xat ἐπιμελῆ, ἀλλὰ καὶ ἐν νυχτὶ, xci μὴ παννύχιον 

εὕδειν, ὥς που εἴρηται. ἔχει. δὲ τὸ ἦμαρ ἀντὶ ἐπιῤῥήματος, οἷον xci τὸ αὐτῆμαρ, ἐννῆμαρ. ' Ev τού- 

τοις δὲ σημείωσαι καὶ ὅτι πρὸ ὀλίγου μὲν ὁ "άρης τοὺς ὅλους υἱοὺς τοῦ Πριάμου ὀτρύνων. eg μάχην 
ὀλίγα τινὰ ἐν πέντε στίχοις, ἐδημηγόρησεν" ἐνταῦϑα δὲ ὃ “Σαρπηδὼν πάνυ εὐπορεῖ πρὸς τὸν " Exropa. 

αἴτιον δὲ ὅτι οἱ μὲν. υἱοὶ τοῦ Πριάμου ἀόριστον ὄνομα, ὡρισμένον δὲ xai κύριον ὁ “Ἕχτωρ. πλείων δὲ 
ἀεὶ τοῖς ῥήτορσιν εὐπορία ἐν τοῖς ὡρισμένοις ἐστὶν, ὡς δῆλον καὶ ix τῶν ἡϑοποιιῶν τῶν τε ἄλλων xci 

τῶν Ὁμηρικῶν. δῆλον γὰρ ὅτι ἀορίστων μὲν προσώπων ἡϑοποιίας ἐχτιϑεὶς Ὅμηρος orsvoLo*y&* o 

ἐμπλατύνεται δὲ ταῖς ἀπὸ τῶν χυρίων. xol οὕτω μὲν ταῦτα. (Vers. 472. sqq.) ᾿Ιστέον δ᾽ ἐν τοῖς 
ῥηθεῖσι χαὶ ὅτι πρὸς μὲν τὸν ἐνδόντα τοῦ πονεῖν καλόν ἐστι ῥηθῆναι τὸ; πῇ δή τοι μένος οἴχεται, 

ὃ πρὶν ἔχεσχες; πρὸς δὲ τοὺς μὴ εὑρισκομένους. ἐν τῷ yeuotpaados οἰχεῖον TO, τῶν OU τινα ἐγὼν ἰδέειν 

δύναμαι οὐδὲ νοῆσαι. εἰ δὲ καὶ φεύγουσιν ἀντίπαλόν τινα οἱ ψηλαφώμενοι , προσϑετέον καὶ τὸ, ἀλλὰ 
πτώσσουσι κύνες ὡς ἀμφὶ λέοντα. ὁ δὲ διὰ φιλίαν ἀποδημήσας καὶ τὰ φίλτατα λιπὼν χαλῶς ἂν εἴποι 
τὸ ̓ ἄλοχόν τε φίλην ἔλιπον καὶ νήπιον υἱὸν καδδὲ χτήματα πολλά. πτωχεύων δέ τις ἐν ἀλλοτρίᾳ ἐρεῖ, 

ὅτι οὔ τι μοι ἐνθάδε *roiov , οἷον ἠὲ φέροιέν τινὲς ἢ ἄγοιεν. (Vers. 483.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ, τοῖον οἷον, 7 4 

σχῆμα ὃν κάλλους ποιητικὸν, ὁμοίως τῷ, Σαμία μία ναῦς, xal, ταμία μία, καὶ τοῖς τοιούτοις, O πέρ 

ἐπαναστροφὴν χαλοῦσιν οἱ ῥήτορες. *( Vers, 487.) Kav ἁπλοϊκῶς διαιτωμένους Ὅμηρος παρὲ (7 10 

τοὺς ἥρωας, εὐϑύς τε χρωμένους κρέασι, καὶ μάλιστα Onroig, ἐξ ὧν διὰ τὸ πολὺ τῆς χρήσεως χαὶ τὸ 
ὀπτανεῖον παρῆκται, ἀλλ᾽ οἶδεν, ὥς πὲρ τὴν τῶν οἰωνῶν αἱμύλην, φασὶν, ἄγραν χαὶ χρῆσιν, οὕτω 

καὶ τὴν ἰχϑυοφαγίαν. ἐνταῦϑα οὖν λέγει διὰ τοῦ Σαρπηδόνος τὸ, μή πως ὡς ἀψῖσι λίνου ἁλόντες 

πανάγρου ἀνδράσι, δυσμενέεσσιν ἕλωρ χαὶ χύρμα γένησϑε, "dide δὲ διχτύου αἱ χαμπαὶ xat c; χάλαι. 

᾿Ιστέον δὲ ἕτι σπάνιον τοῖς ἥρωσι χαὶ ἡ τῶν ἰχϑύων ἄγρα, ὥς mig καὶ ἡ τῶν πτηνῶν" καὶ οὐχ ἦσαν 

ὑδροϑῆραι παρ᾽ αὐτοῖς, εἰ μὴ ἄρα ἐν λιμῷ, ὡς ἐν Ὀδυσσείᾳ παρατετήρηται. Σηκείωσαι δὲ xai ὅτι οἱ 
πανωλεϑρίᾳ περιπίπτοντες οὐχ ἀφυῶς ἂν λέγοιντο ἀψῖσι λίνου πανάγρου ἁλίσχεσϑαι. τοιαύτης δέ τινος 

ἐννοίας ἔχεται καὶ τὸ εἰπεῖν σαγηνευϑῆναι τινὰς ὑπὸ πολεμίων. Ὅρα δὲ τὸ πανάγ ρου" οὐ γὰρ ἁπλῶς 
ἅπαν λίνον δί"χτυόν στιν, ἀλλὰ τὸ τοιῶσδε σχευασϑὲν, ὁποῖον σὺν ἄλλοις xai τὸ πάναγ θον, διχτύου 20 

εἶδός τι ὄν" ἄλλως γὰρ πολυσήμαντον τὸ λίνον. Φασὶ δὲ τὰ σχόλια δέον εἶναι βαρύνεσϑαι τὴν εὐθεῖαν 

τοῦ eism, ἵνα λέγηται ἄψις ἢ ὡς «Αἰολικὸν, χαϑὰ χαὶ “Ἡσίοδος τρισπίϑαμον ἄψιν φησὶν, ἢ καὶ 

ἀναλόγως ὡς ἀπὸ μέλλοντος ὃν, καϑάπερ τὸ μέμψις καὶ ὄψις, ὥστε εἶναι τὴν δοτικὴν τῶν πληϑυν- 

τικῶν ἄψισι προπαροξυτόνως. λέγουσι δὲ καὶ ὅτε ψιλοῦται τὸ ἃ ἐνταῦϑα παραδόξως, καίτοι ἐχ τοῦ 
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ἅπτω γινόμενον, ὥς πὲρ αὖ πάλιν ἐκ τοῦ ἐναντίου τὸ ἅλυσις, καίτοι στερητιχὸν ἔχον τὸ ἃ, ὅμως και- 
ψότερον δασύνεται. Ὅτι δὲ καὶ ἐπὶ τροχοῦ ἡ ἁψὶς, δῆλον. φησὶ γοῦν καὶ Παυσανίας, ὅτι ἀψὶς ξύλινος 
κύχλος τροχοῦ" τὸ δ᾽ ἐπ᾿ αὐτοῦ σιδηροῦν ἐπίσωτρον. Ὅμηρος δὲ τὸν μὲν τροχὸν ὕλον κύκλον ὀνομάζει, 

δοτὴν δὲ ἁψῖδα ἴτυν. “ίνον δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τῆς νηὸς ἱστίων λέγεται, καὶ ἐπὶ δικτύων χυνηγετιχῶν, ὕκϑεν 
καὶ τὸ, διελινήσατο 0 λαγωὸς, τουτέστιν ἐξελίνησεν, ἤτοι διεξέφυγε τὰ λίνα. Καὶ φυλάττεται ἡ ῥητο- 
ρικὴ αὕτη λέξις ἔτι νῦν παρὰ πολλοῖς τῶν ἐν τῇ Aoie, ot καὶ τὰ τοιαῦτα λίνα λινάρια φασίν. ἔστι 

δ᾽ εὑρεῖν ποτὲ, καϑὰ μίτον, οὕτω καὶ λίνον x«i ἐπὶ μουσικῆς χορδῆς λεγόμενον κατὰ παλαιτάτην 
χρῆσιν, καϑ' ἣν καὶ χέλυς ἡ λύρα λέγεται. αἵ τε γὰρ χορδαὶ ἣν ὅτε λίνεαι ἦσαν, καὶ ᾿ Ερμῆς δέ, φασι, 
πρῶτος ᾿Απόλλωνι σχευωρίαν μουσικὴν ἐξ ὀστράχου χελώνης ἐμηχανήσατο εἰς λύσιν μήνιδος τῆς ἐπὶ 
χλοπὴ βοῶν ἐκείνου. διὸ καὶ χέλυς ἡ αὐτὴ καὶ λύρα, τοῦτο μὲν ὡς οἷον λύτρα τις, ἐχεῖνο δὲ ὡς ἀπὸ 
τῆς χελώνης, ἀφ᾽ ἧς χελύω χελύσω ῥῆμα, ὅϑεν ἡ χέλυς. loréov δὲ ὅτι τὸ λίνου συστέλλει τὸ δίχρονον, 

ὡς καὶ ἐν τῇ “Δσπιδοποιίᾳ δηλοῦται. διὸ καὶ μετὰ τῆς ληγούσης xoi παραληγούσης τοῦ ἁψῖσι δαενθλον 
40 ποιεῖ, εἰ καὶ τινὲς ἄλλως ποδίζουσι. καὶ οὕτω μὲν καὶ τοῦτο. (Vers. á 89. ) Ev δὲ τοῖς εἰρημένοις χεῖται 

xal τὸ ὑμὴν ἀντὶ τοῦ ὑμετέραν. φησὶ γὰρ ἢ εἶ ναιομένην πόλιν 1 ὑμήν. ἐν δὲ ᾿Οδυσσείᾳ ὑμὰ χτήματα λέγει 
τὰ ὑμέτερα" ὥστε ἔοικεν εὐθεῖα εἶναι ὑμὸς ὃ ὑμέτερος, εἰ καὶ μὴ ἐν χρήσει εὕρηται, ὥς περ καὶ σφὸς 
ὃ ἴδιος αὐτὸ μὲν σεσίγηται, ἔχει δὲ τὰ ἐξ αὐτοῦ κινούμενα. Ὅτι δὲ καὶ ἀμός ἐστιν ὁ ἡμέτερος ἐν πρώτῳ 

δ᾽7 προσώπῳ, δηλοῖ καὶ ὃ γράψας ἀμὸν πατέρα. *(Vers. 493.) " Eóexe φρένας ἽἝχτορι ó 0 ῥηϑεὶς τοῦ Σαρπη- 
5. δόνος μῦϑος" τῷ ὄντι γὰρ σφοδρὸς ἣν καὶ οἷος χαϑικέσϑαι, ὡς προείρηται, τῆς ἐ ἐχείνου ψυχῆς. διὸ οὐδὲ 

λαλεῖ τι, ὡς μὴ ἔχων ἀντειπεῖν. Σημείωσαι δὲ ὅτι ix τοῦ, ἔδαχε ϑυμὸν, ἐξ οὗ παρ᾽ Εὐριπίδῃ τὸ, μή τι σὴν 
δάχω φρένα, ἐν ἄλλοις σύγχειται δαχέϑυμος ro καὶ ὃ ϑυμοδακὴς μῦϑος. εἰ δὲ μελεδῶνες ai φροντί- 

ιο δες, ὡς τὰ μέλη ἔδουσαι, χείρων ἂν εἴη ὁ καταφοριχὸς λόγος, οἷα τὸν ϑυμὸν δάκνων, "ἤτοι αὐτὴν 
τὴν ψυχήν. τούτοις δὲ συστοιχεῖ καὶ τὸ ϑυμὸν κατέδειν, καὶ τὸ ϑυμοφϑορεῖν δὲ, ὃ χεῖται παρὰ Σο- 
φοχλεῖ. ( Vers. 495.) ᾿Αμφοτεροδέξιος, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν ἀμφιδέξιος, ἔοικε καὶ 0" Exrop εἶναι" πάλλων 
γὰρ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾧχετο πάντῃ. (Vers. 496.) To, ἤγειρε δὲ" Ἕκτωρ φύλοπιν αἰνὴν, 

ἀφορμὴ ἀλληγορίας ἐστί. χαὶ νοητέον καὶ ἐνταῦϑα ὅτι ὁ πρὸ μικροῦ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς τοῦ ναῦυ- 
στάϑμου χαϑήμκενος “Ἄρης, ἤτοι ἀργῶν πόλεμος, ὡς προεγράφη , νῦν, ὡς ἐλελίχϑησαν οἱ Τρῶες χαὶ 
ἀντίοι ἔσταν ᾿Αχαιῶν, ἀνίσταται οἷον ὑπὸ τοῦ “ἕκτορος xci vies ind τῷ Διομήδει. αὐτὸς οὖν καὶ 

25 τρωϑήσεται ὑπὸ τοῦ Διομήδους ἐν τοῖς ἑξῆς καὶ οὐχὶ ὃ μυϑικχὸς" "Ἄρης. * ( Vers. 502. ) ̓Αχυρμιὰ o&v- 

τόνως χατὰ περιεχτικὴν ἔννοιαν τόπος ἀλωῆς, ἐν ᾧ πίπτει τὸ ἄχυρον λικμώντων τῶν ἀνδρῶν, ὡς 

ἔχειν τὸ "u ἀπὸ πλεονασμοῦ. Τὸ δὲ ἄχυρον ἄχνην οὗτος χαλεῖ διὰ τὴν εἰς λεπτὰ τομὴν. λέγων" ὡς 
δ᾽ ἄνε μος ὄχνας φορέει ἱερὰς κατ᾽ ἀλωὰς, ἀνδρῶν λιχμώντων ᾿ ὅτε τε ξανϑὴ 4ημήτηρ κρίνει. ἐπειγομέ- 

γων ἀνέμων, καρπόν τὲ καὶ ἄχνας, αἱ δ᾽ ὑπολευκαίνονται ἀχυρμιαὶ, ὡς τότ᾽ geil λευχοὶ ὕπερϑε 
30 γένοντο χονισάλῳ. γίνεται "δὲ ἄχνη παρὰ τὸ ἃ στερητικὸν καὶ τὸ ἔχω τὸ χρατῶ, 7 ἀκράτητος, διὰ 

λεπτότητα, ὡς xal ἀλλαχοῦ προείρηται. ὡς γὰρ ἀχῆνες οἱ πτωχοὴ παρὰ τὸ μὴ ἔχειν οἱονεὶ ἀεχῆνες, xci 
χατὰ χρᾶσιν ἀχῆνες, οὕτω καὶ ἀέχη - καὶ χράσει ἄχη, ἡ ἡ μὴ ἐχομένη, χαὶ πλεονασμῷ TOU Y ἄχνη, ὡς 
τεύχη τέχνη καὶ ἄλλα οὐκ ὀλίγα" ἐν οἷς καὶ ἡ μυσάχνη, σχῶμμα, πόρνης, &x τοῦ μυσάττω, οὗ παρα- 

χείμενος μεμύσαχα , ὅϑεν " μυσάχνη. ἐκ τούτων δὲ φαίνεται. ὅτι ovy ἁπλῶς ἄχυρον ἀλλὰ τὸ τοῦ 

ἀχύρου λεπτότατον γῦν ἡ ἄχνη δηλοῖ. χατ᾽ ἄλλον δὲ λόγον ταὐτίζονται ἀμφότερα" χαὶ ἡ ἄχνη γὰρ 
παρὰ τὸ μὴ ἔχεσθαι εἴρηται , χαὶ τὸ ἄχυρον δὲ ἀξχυρόν τι ἐστί. δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἐπὶ ὕδατος ἡ ἄχνη 

λέγεται. κύματος γὰρ ἄχνην φαμὲν ἀχολούϑως τῷ ἁλὸς 6 ἄχνη. ( Vers. 499.) ἱερὰς δὲ τὰς ἁλωὰς ὄνο- 
μάξει οὗ μόνον διὰ τὸ ἀνειμένας εἰναι τῇ Δήμητρι, οἷα τινὰ τεμένη, ἀλλὰ μάλιστα διὰ τὸ ἐπ ̓ ὠφελείᾳ 

40 «vet ἀνϑρώπων. οὕτω "γὰρ καὶ πόλεις ἱερός φῆσιν ὡς ἀνϑρώπων οὔσας φυλακχτιχὰς, χαὶ διὰ τοῦτο 

ϑείας τινάς" καὶ Δημήτερος i ἱερὸν ἀκτήν. d 02 ov μόνον 7 φυτοφόρος 7" ; ἀλλ ἰδοὺ καὶ ὃ τόπος, 
ἐν ᾧ πατεῖται ὃ πυρός. Ψιλοῦται δὲ τῆς λέξεως 7 ἰάρχουσα, ὡς δῆλον ἐχ τοῦ εἰπεῖν, xot ̓ ἀλωάς: καὶ 

γράφουσιν οἱ παλαιοὶ τὴν τούτου παραλήγουσαν σὺν τῷ ἰῶτα διὰ τὸ γίνεσθαί, φασιν, ἀπὸ τοῦ ἀλοίω 

τὸ συιντρῥίβω, ἢ ἐκ TOU ἀλοιῶ, ἐχτάσει τοῦ O εἰς ὦ. ( Vers. 500.) «Ζιχμᾶν δὲ ἴσως παρὰ τὸ λίαν καὶ 
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τὸ χαμεῖν, ἐξ ὧν συγκεχόφϑαι δοχεῖ" καματηρὸν γὰρ καὶ τὸ λικμᾶν. εἰ δὲ ἴχμενος οὖρος, ἤγουν 
ἄνεμος, παρὰ τὴν ἰκμάδα γίνεται, εἴῃ ἂν χαὶ τὸ λικἡμᾶν παρὰ τὸ λὰ ἐπιτατιχὸν μόριον. xai “τὴνδ70 
οὐρίαν ἰχμάδα, ἧς πολλῆς ὃ λιχμῶν δέεται, ὡς ἀνέμοις ἀνύων τοῦ τοιούτου ἔργου τὸ πᾶν. Ξαν- 
ϑὴν δὲ λέγει τὴν Δήμητραν ἀλληγορικῶς, διὰ τὸ τὸν στάχυν τοιούτου χρώματος γεγονότα, εἶτα 
ἐπιτήδειον εἶναι ϑερίζεσϑαι. τὸ δ᾽ αὐτὸ χρῶμα καὶ πολλοῖς τῶν σπορίμων ἐπιγίνεται, ὅτε πεπαν- 
Sóc ξανϑίζονται γὰρ καὶ αὐτὰ ἐκ πρασοειδοῦς τοῦ προτέρου χρώματος. Ὅρα δὲ ὕπως γεωργικῶς 

| λαλεῖ ἐν τῇ παραβολῇ, καιρόν τε ϑέρους ὑπογράφων χαὶ τέχνην λικμήσεως" ἀεὶ γὰρ, ὡς πολλάκις i ἔφα- 
μὲν, πολυμάϑειαν χαὶ εὐχρηστίαν ἱκανὴν αἱ Ὁμηρικαὶ ἔχουσι παραβολαί. Ὅρα δὲ xci Ort εἰς δύο 

ταῦτα διαιρεῖ τὸ τῶν λιχμώντων τέλος, εἰς καρπὸν καὶ εἰς ἄχνας. ὅ πέρ ἐστιν ἄχυρα, ὡς προείρηται. 
|. 10 Τὸ δὲ κρίνει ἀντὶ τοῦ διαχωρίζει κατὰ τὸ, χρῖν "ἄνδρας κα" τὰ φῦλα. (Vers. 501.) Τὸ δὲ, ἐπειγο- 10 

| μένων ἀνέμων, γλυχέως ἐῤῥέϑη ὡς ἐπὶ ἐμψύχων, xai δηλοῖ σφοδρότητα πνοῆς συγχατεργαζομένης 
ταχὺ τοῖς λιχμῶσι τὸ ἔργον. Ὁ δὲ καρπὸς ἀπὸ τοῦ κάρφω κάρψω τὸ ξηραίνω, ἐξ οὗ τὸ, χάρψε δέ οἱ 
χρόα. ἐξήρανται γὰρ ἐπιλιπόντος τοῦ ἀναβαίνοντος t ὑγροῦ ἐν τῇ χλωρύότητι. (V ers, 502, ) Τὸ δὲ ὑπο- 

λευκαίνονται ἀσφαλῶς εἴρηταν εἰς ἔμφασιν τοῦ, ξανϑὴ Δημήτηρ" ὑπόλευκον γάρ πως καὶ τὸ ξανϑὸν, 

ὅϑεν καὶ χρῖ λέγεται λευχὸν, καίτοι οὐ πάνυ λευχὸν ὄν. (Vers. 503.) Σημείωσαι δὲ ὕπως ἠρέμα 
μεταληπτικῶς ὑπέχλεψε τὰς λέξεις. μεταλαβὼν γὰρ τὲ ξανϑὸν εἰς ὑπόλευχον, εἶτα τὸ ὑπόλευχον εἰς 
λευχὸν, οὕτως ἀποδίδωσι τὴν παραβολὴν, εἰπών" ὡς τότ᾽ roii λευχοὶ ὕπερϑεν ἐγένοντο χονισάλῳ. 
ξανϑοὺς γὰρ κονισάλῳ αὑτοὺς ὥκνησεν εἰπεῖν. (Vers. 504.sqq.) Σημείωσαι δὲ xci ὅτε σχῆμα ἐνταῦϑα 
ἐστὶ συντομίας, ὃ δὴ λέγεται συλλογισμός. εἰ y&Q κονισάλῳ λευκοὶ ἐγένοντο οἱ ᾿Δχαιοὶ, ὃν διὰ μέσων 

438 αὐτῶν "ἐκ γῆς οὐρανὸν ἐς πολύχαλκον ἐπέπληγον πόδες ἵππων, λευχὴν ἄρα συλλογιστέον εἶναι καὶ 20 
ἀργιλώδη τὴν ὑποκειμένην γῆν.» ov μὴν μέλαιναν" o? γὰρ ἂν λευκοὶ ἦσαν μελαίνῃ γῇ καταπαττόμενοι. 
τοιούτου δὲ ἐῤῥέϑη συλλογισμοῦ καὶ iv ᾿Οδυσσείᾳ τὸ, ὅτε εἰς ἵππον κατεβαίνομεν, καὶ τὸ, ἱππόϑεν 
ἐχχύμενοι. καλεῖται δὲ αὐτὸς καὶ ἔμφασις, καὶ ἐστὶν ἀρετὴ λόγου. δρισμὸς δὲ αὐτῆς οὗτος" ἔμφασίς 
ἐστι λέξις δι᾿ ὑπονοίας αὔξουσα τὸ δηλούμενον, ὥστε τὸ τοιοῦτον περὶ μίαν μόνην λέξιν ϑεωρεῖται. 
Ἔτι | σημείωσαι καὶ ὅτι νῦν μὲν ὃ τοιοῦτος κονίσαλος, περὶ οὗ προδεδήλωται, λευκαίνει τοὺς ̓ Αχαιοὺς, 
μετ᾽ ὀλίγα δὲ νύχτα μέλαιναν ποιήσει" τὸ μὲν γὰρ ἐπιπῖπτον τοῖς “Ἕλλησι λευκαίνει αὐτοὺς , τὸ δὲ εἰς 
οὐρανὸν ἐγειρόμενον ἀμαυροῖ τὸν ἥλιον, ὑποῖά τι νέγος xci σχότον ποιεῖ. ἐρεῖ poit ἀμφὶ δὲ νύχτα 
ϑοῦρος Aor ἐκάλυψε μάχη, νύχτα λέγων τὴν διὰ τὸ πολὺ xai πυχνὸν τοῦ xovica" Aov ζόφωσιν τοῦ 30 

ἀέρος, ὁποῖα τις καὶ ἀλλαχοῦ γενήσεται ὅτε ὃ Αἴας ἐρεῖ" Ζεῦ, ποίησον αἴϑρην, ἐν δὲ φάει καὶ 

3o ὄλεσσον. Καὶ ὅρα ὅπως ὃ ποιητὴς ἐκ τοῦ ́ πρόγματος ἐναντίας εἰχόνας ἔλαβε, τοὺς uiv ̓ Αχαιοὺς λευ- 
χάνας, εἰς δὲ τὸν ἀέρα νύχτα ποιήσας τῷ χογνισάλῳ. jo ens, 504, ) Πολύχαλκος δὲ οὐρανὸς, ὡς χαὶ 
acp ἢ ὃ στεῤῥύς. διὸ καὶ σιδήρειός που λέγεται, εἰ καὶ ἄλλως ὡς λαμπρὸς χρυσέῳ δαπέδῳ λάμπε- 

' ἢ ὃ πολὺν ἔχων χαλκὸν μυϑικῶς διὰ τὰ ἐν αὐτῷ ἡφαιστότευχτα χαλχοβατὴ δώματα. Τὸ δὲ ἐπέ- 
Ps ἀπὸ ἐνεστῶτος γίνεται τοῦ πεπλήγω, αὐτὸς δὲ ἀπὸ παρακειμένου τοῦ πέπληγα εἰς ἐνεστῶτος 

ἀρχὴν ἀνέβη. Συρακουσίων δὲ γλώσσης ἡ λέξις ἐστὶ, καϑὰ καὶ παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ τὸ ἐπέφυχον καὶ ὅσα 

τοιαῦτα, ὡς καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν δεδήλωται. ( Vers. 505.) ' Eni στρατιᾶς χαὶ ἐνταῦϑα ἔφη 

τὸ μίσγεσθαι , οἷον" ἂψ ἐπιμισγομένων. ὡς καὶ ἐν τῇ Ó , ὡς τῶν μισγομένων. Ὡς περ Αἰϑίοψ xai 

Au ϑιοπεὺς χατὰ διφόρησιν, χαὶ ἡγεμὼν ἡγεμονεὺς, χαὶ πομπὸς πομπεὺς», οὕτω καὶ ἡνίοχος καὶ 4ο 

ἡνιοχεὺς, οἷον" ὑπὸ δ᾽ ἔστρεφον ἡνιοχῆες. xoi πολλὴ τούτου χρῆσις παρὰ τῷ ποιητῇ. “Σημείωσαι δὲ 

Ao ὅτι κατὰ Αἴλιον Διονύσιον ᾿ϑένησι καὶ τάγμα ἦν ἀξιόλογον οἱ ἡνίοχοι. κατελέγοντο γάρ, pony oi 
εὐπορώτατοι ἁρματοτροφήσοντες. Δύναται δὲ ὃ ἡνιοχεὺς χαὶ ἐχ τοῦ ἡνιοχεύω ἡνιοχεύσω εἶναι, ὅϑεν 

χαὶ ἡ ἡνιοχεία. οὕτω δὲ χαὶ ἐκ τοῦ ἡγεμονεύω ἡγεμονεύσω Ó ἡγεμονεὺς, καὶ ὁ πομπεὺς δὲ ἐκ τοῦ mou- 
πεύω πομπεύσω, ἀφ᾽ οὗ δὴ ῥήματος xal τὰ παρ᾽ ᾿Αττιχοῖς πομπεῖα, σκεύη ἐχεῖνα χρήσιμα ἐν δημοσίαις m 

monnaie. *( Vers, 306. ) T5, μένος χειρῶν ἰϑὺς ἔφερον, ἀντὶ τοῦ, ἐμάχοντο ἀντικρύ" ὡς καὶ ἀλλαχοῦο | / 

ἐρεῖ ὃ ποιητής. Καὶ ὃ ὅρα τὸ ἔφερον ἢ ἀντὶ τοῦ ἐπῆγον ῥηϑὲν χαταχρηστιχῶς ἢ ἀντὶ τοῦ ἐχένουν. ix δὲ 

τοῦ τοιούτου φέρω xal φορὰ ἡ κίνησις. (Vers. 507.) ᾿Επεὶ "άρης εἶδε τὴν ᾿Αϑηνᾶν οἰχομένην, 
Couwzwr. αν Irrap. Tox. II. 
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103] "πέλεν Δαναοῖσιν ἀρηγὼν, νύχτα ἐκάλυψε μάχῃ, xai ἴσχυσε Τρωσὶ ϑυμὸν ἐγεῖραι, ἀρήγων αὐτοῖς 
χατὰ τὴν τοῦ ᾿Απόλλωνος ἐφετμὴν ἤτου κατὰ τὸ εἱμιαρμένον. Καὶ σημείωσαι ὅτι ᾿᾿ϑηνᾶς ἀπέλευσις, 
ἤγουν φρονήσεως, ἼἌρεος ἐνδημίᾳ γίνεται, ἤγουν ἀφροσύνης χαὶ ἀλογίας, ὡς καὶ φωτὸς ἀπέλευσις 

παρουσία σχόύτους ἐστί. ( Vers. 510.) Τὸ δὲ ϑυμὸν ἀγεῖραι τοῖς Τρωσὶν οὐ “μόνον τὸ εἰς ϑυμὸν χινῆσαι 

ἐστὶ xai πολεμικὸν χόλον συναγαγεῖν, οὗ σχεδασϑέντος δεῖμα ὑπεισῆλϑε τὰς ἑκάστων ψυχὰς, ἀλλὰ καὶ 

τὸ εἰς εὐψυχίαν ὑποχενῆσαι. “ἀλλαχοῦ γοῦν ἐπί τινος συνϑέτως ἐρεῖ ϑυμηγερέων, ἤτοι ἐκ λειποψυχίας 
συνάγων ϑυμόν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὰ πλείω τῶν ἀντιγράφων οὐχ ἀγεῖραι γράφουσιν, ἀλλὰ Τρωσὶ ϑυμὸν 
ἐγεῖραι, ὡς oiov ἀναπίπτοντα ἢ εὕδοντα. μετ᾽ ὀλίγα δὲ xal πόνον ἐγείρει ᾿πόλλων χαὶ "ore xai Ἔρις. 
( Vers. 506.) Νύχτα δὲ τὸν πρὸ ὀλίγων δηλωϑέντα cxorov ἀέριον λέγει. εἴη δὲ ἂν ἡ τοιαύτη γνὺξ οἰκεία 

20 τῷ ᾿δευνῷ "Aosi, καὶ οὗ τὰ ὑπώπια νυχτὶ ἐοικέναι καλῶς ἂν λέγοιντο" χαί πως ὅπλον καὶ αὐτὴ ἄρεος, 

ὡς xoi Διὸς ἀστραπὴ καὶ ̓ 4ϑηνᾶς αἰγὶς καὶ Ποσειδῶνος τρίαινα. καὶ ἄλλως δὲ σύμβολον ἡ τοιαύτη νὺξ 

ϑανάτου xci τοῦ κατ᾽ αὑτὸν σχότου, ὧν ὁ "Ἄρης αἴτιος. Τὸ δὲ ἐκάλυψεν ἀντὶ τοῦ, δίκην καλύμμα- 
τός τινος κατεπέτασε. ( Vers. 507. ) Τὸ δὲ ἀρήγων 5n μετοχὴ παρηχοῦν πρὸς τὸ ἀρηγῶν ὀξύτονον c ὄνομα, 
0 δηλοῖ μὲν τὴν βοηϑὸν, παράγει δὲ τὴν ἀρωγὴν χαὶ τὸν ἀρωγὸν, 274 ὁμοῦ κεῖται μετὰ TOU ἀρηγῶν, 
ἀλλὰ μεσοσυλλαβοῦσι στίχοι τρεῖς, ἵνα μὴ τεχνασϑείη λόγου κάλλος ἄκαιρον. ( Vers. 509.) ᾿Εφετμὴν 
δὲ καὶ κέλευσιν εἰπεῖν ταὐτόν ἐστι. διὸ εἰπὼν, τοῦ δ᾽ ἐχραίαινεν ἐφετμὰς , ἐπάγει" ὅς μιν ἀνώγει. "Ev 
τοῦτοις δὲ καὶ χγρυσάορον τὸν ᾿Απόλλωνα λέγει πρός τινα ὁμοιότητα τοῦ ἀργυρότοξος. ἡ δὲ ἀλληγορία 

57 εἰς ταὐτὸν ἄγει τοῦτον τῷ ἐν τῇ xaO “Ησίοδον Θεογονίᾳ μυϑευομένῳ Χρυσαόρῳ. *( Vers. 512.) Ἔν 
τῷ, Αἰνείαν μάλα πίονος ἐξ ἀδύτοιο ἧκε, καὶ ἐν στήϑεσσι μένος βάλε, τὴν Τρωικὴν δαψιλῆ ϑυτιχὴν 
δηλοῖ, ἣν χαὶ ὃ τοῦ μύϑου Ζεὺς φϑάσας ἐπήνεσε. Iliov δὲ ἄδυτον ἄλλον τρόπον ἤ περ τὸ πῖον ξῷον" 

ἀρ τοῦτο μὲν γὰρ πιαίνειν ἔχει βωμὸν χαὶ ἄδυτα , ἐχεῖνα δὲ πιαίζγεται. ( Vers. 514.) ' Eni. φίλῳ eva- 
χομισϑέντι ἔκ τινος κακοῦ εἴποις ἂν τὸ, ὃ δεῖνα é ἑτάροισι μεϑίστατο; οἱ δ᾽ ἐχάρησαν, ὡς εἶδον ζωόν τε 

καὶ ἀρτεμέα προσιόντα καὶ μένος ἐσϑλὸν ἔχοντα. ἔστι δὲ τὸ μεϑίστατο μὲν ἀντὶ τοῦ συνίστατο, ὡς καὶ 
τὸ ὑπερφιάλοισι μετελϑὼν avri τοῦ συνελϑών. Τὸ δὲ ἀρτεμέα ἀντὶ τοῦ ὑγιῆ, οἱονεὶ ἀτεμέα τινὰ καὶ 
σῶον, ἢ ἄρτιον, ὅϑεν καὶ "Aorenis, φασιν, ἡ περιποιουμένη ὑγείαν, ὡς καὶ ᾿“πόλλων οὔλιος 
ὃ ποιῶν οὔλειν ἤτοι ὑγιαίνειν, κατὰ τὸ, οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε. “Ἄἥρταμος μέντοι ἐν δυσὶν ἄλφα ὁ εἰς 
ἄρτια τέμνων καὶ δαιτρεύων,, ὃς ἐστι χρεουργὸς, μάγειρος, φονεὺς, οὗ ἡ χρῆσις καὶ παρὰ «“Τυκόφρονι, 

5785 ( Vers. 5616,}) Τὸν Αἰνείαν καχῶς παϑόντα ὑπὸ τῆς ἐχ Διομήδους πληγῆς καὶ παραδόξως φανέντα οὐ 

μόνον ζῶντα ἀλλὰ καὶ ὑγιῆ, καὶ οὐ τοῦτο μόνον ἀλλὰ καὶ μένος ἔχοντα καὶ τοῦτο ἐσϑλὸν ἰδόντες οἱ 
ἑταῖρου ἐχάρησαν μὲν, ὡς ἀνωτέρω ἔχχκειται, OU μὴν ἐπολ ὑπραγμόνησαν μεταλλήσαντες τὰ κατ᾽ αὐτόν" 
οὐ γὰρ ἔα, φησὶ, πόνος ἄλλος, ὃν ᾿Αργυρότοξος 1 ἤγειρε καὶ Ἄρης χαὶ Ἴρις. ἔνθα σημείωσαι ὅτι ἄλη- 

Dog διὰ τὸ ἀϑεράπευτον πάντῃ xoi ὡς εἰπεῖν ἀπαραμύϑητον καὶ ἀναλλη) ὄρητον εἶναι τὸν nudo, ὡς 
x«l προείρηται, ovx ἐθέλει διασχευάζειν τὰ xat αὐτὸν ὃ ποιητὴς, ἀλλὰ τρόπον τινὰ λέγει xal τῷ 
ἀχκροατῇ ὅτε Μηδὲ σὺ τὰ τοιαῦτα μετάλλα. (Vers. 517.) Τὸ δὲ, οὐ γὰρ ἔα πόνος ἄλλος, ἀσχολου- 
μένῳ περί τι ἀνθρώπῳ ἁρμόζει. ( Vers. 516. ) Περὶ δὲ τοῦ μεταλλᾶν ἑτέρωϑι δηλοῦται" οὗ παρά- 

10y0y0Y παρὰ τοῖς ὕστερον τὸ με" ταλλεύειν, ἵνα ἢ ὡς συλῶ συλεύω, οὕτω μεταλλῶ μεταλλεύω. 

20 *( Vers. 310. sqq. ) Οἱ δύο Αἴαντες xoi Ὀδυσσεὺς δὲ καὶ Διομήδης ov μόνον ὥτρυνον τοὺς Δαναοὺς 

πολεμίζειν. ἀλλὰ χαὶ αὑτοὶ ἔμενον ἀσφαλῶς ἐ ἐν τῷ πολέμῳ πυκνωϑέντες , xai διὰ τοῦτο, φησὶ, γεφέ- 

λῃσιν ἐοικότες, ἃς τε Κρονίων γηνεμίης ἔστησεν ἐπ ̓ ἀκροπόλοισιν ὄρεσιν ἀτρέμας, ὄφρα: ἤγουν ἕως, 

εὕδῃσι μένος Βορέαο καὶ ἄλλων ζαχρειῶν ἀνέμων, ot νέφεα σκιόεντα πνοιῇσι λιγυρῇσι, διασκιδνᾶσιν 
ἀέντες. Καὶ σημείωσαι ὅτι νῦν μὲν νεφέλαις ἐρημούσαις εἰκάζει τοὺς ἥρωας τούτους. ἀρκεῖ γὰρ καὶ. 
τὸ μόνον δυνηϑῆναι ἃ ἀντιστῆναι. πρό δέ yt τούτου νέφει “κινουμένῳ τὰς τῶν Aiavrov εἴκασε τάξεις, ὡς 

προγέγραπται. ἐποίησε δὲ ἐκεῖνο μὲν διὰ τὴν δρμὴν, τοῦτο δὲ διὰ τὴν μονήν. "—— 523.) Ὅρα δὲ 
τὸ νηνεμίας, σχῆμα Ov ᾿Αττικὸν ἐλλειπτικόν. τὸ γὰρ τέλειόν ἐστι νηνεμίας. οὔσης, ἢ ἐν καιρῷ γηνεμέας, 

ἢ ἐπὶ νηνεμίας " ὁποῖα εἰσὶ χαὶ τὸ ϑέρους καὶ χειμῶνος καὶ vvxróg xa ἡμέρας" καὶ αὐτὰ γὰρ ὁμοίως 

30 ἐλ᾿λειπτικῶς προάγεται. Σημείωσαι δὲ xol ὅτι οὐ μόνον xata τὴν παροιμίαν ἀνέμοις ϑάλασσα δουλεύει 
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xci πῦρ, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὰ, νέφη. νηνεμίας μὲν γὰρ οὔσης ἵστανται, ἀνέμων δὲ πνοαῖς διασχίδνανται, 
λυομένης τῆς πυχνώσεως, ὡς καὶ οἱ ἥρωες οὗτοι οὐ μέχρι τέλους ἑστήξονται ἐν πυχνότητι, ἀλλὰ μετὰ 
μικρὸν κινηϑέντες συῤῥήξουσι. πόλεμον. Τὸ δὲ ἔστησε τὸν ἐν τοῖς νέφεσι δηλοῖ στηριγμὸν ἐξ ἀκινησίας, 
ἔστι δὲ ἄλλως. καίριον ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ τὸ ἐκρέμασε. Ζεὺς δὲ αὐτὰς ἔστησεν, ἤγουν ἀὴρ νήνεμος. ᾿“Ἵχροπό- 
λοις δὲ € ὕρεσιν, ὡς ἂν τις εἴποι, οὐρανίοις, ὧν τὸ ἄχρον ἐφιχνεῖσϑαι δοκεῖ τῶν ἀνωτάτω πόλων. ὅτι δὲ 
χαὶ παρὰ τὸ πολεῖν γίνεται, 0 ἐστιν ἀναστρέφεσθαι, ἡ λέξις ὃ πόλος, xal τί τὸ ἐχεῖϑεν δηλούμενον, 
ἀλλαχοῦ φανεῖται. χαὶ ἄλλως δὲ τὸ ἀχροπόλοις ὃ ὅμοιόν ἐστι τῷ ἀνωφόροις, ἐν οἷς δηλαδὴ ὃ πολῶν, 

0 ἐστιν ἀναστρεφόμενος, εἰς ἄκρον φέρεται. Δοκεῖ δὲ παροξυτονεῖ ἤσϑαι καὶ ἡ εὐθεῖα τοῦ ἀκροπόλοις, 4o 
χαϑὰ καὶ τὰ κατ᾽ αὐτό. τὰ γὰρ παρὰ τὸ πολῶ, εἰ μὲν προϑέσει σύγχεινται προηγουμένῃ, προπαροξύ- 
γονται, οἷον ἀμφίπολος, πρόπολος, πρόσπολος" εἰ δὲ ὀνόματι, παροξύνονται, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ ὄνει- 
ροπόλος, μαντιπόλος, οἰωνοπόλος, ϑυηπόλος, ὃ καὶ ρεὺς xci ϑυοσχόος δὲ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ. οὕτω γοῦν 

ἀναλόγως καὶ ἀκροπόλος. ὁμοίως δὲ καὶ μυστιπόλος καὶ αἰπόλος xal ϑαλαμηπόλος χαὶ δικασπόλος 
0 zai ϑὲ “μιστοπόλος. ( Vers. 524.) Τὸ δὲ ἀτρέμας, ὥς πέρ ἦν ἐπίῤῥημα ἐν τῷ, (Lib. E. x. 200.) δαι- 
μόνιε Ε ἀτρέμας ἧσο, οὕτω xci ἐνταῦϑα. οἱ δὲ used" Ὅμηρον καὶ δίχα TOU σ λέγουσιν αὐτὸ, οἷον, 

οὔκουν "ἀτρέμ "ἕξεις, παρὰ τῷ κωμεκῷ. xci τὸ εὐϑὺς δὲ χαὶ ἰϑὺς τὰ ἐπιῤῥήματα ὁμοίως ἀπάγουσιδ7" 

τὸ δ᾽ ἐν τῷ εὐϑὺ καὶ ἰϑύ" ὅϑεν καὶ τὸ κατ᾽ εὐθὺ καὶ κατ᾽ ἰϑύ. Τὸ δὲ εὕδῃσιν ὡς ἐπὶ ἐμψύχων εἴρηται, 
διότι καὶ ἥειόν τι γένος ὃ LA οἶδε τοὺς ἀνέμους. Ἔχει δέ τι καὶ ἀφελείας καὶ γλυχύτητος τὸ εἰπεῖν 

ἑστάναι τὰ γέφη. ἕως οἱ ἄνεμοι εὕδουσιν, ὡς εἰ καὶ δοῦλοι ἐ ἐφεστᾶσι χοιμωμέγνοις δεσπόταις . χινησόμε- 
y0L μετὰ τὴν ἐχείνων ἐγερσιν. Tov δὲ Βορέου ἐνταῦϑα ἔοιχε μόνου μνησϑῆναι χατά τινα ἐξοχὴν διὰ 

τὸ τοῦ ἀνέμου φερέσβιον καὶ ζωοφόρον, 0 περ παραδηλοῖ ὃ rn Ζέφυρος. t 0g xai Βορέας παρὰ τὴν βορὰν, 

ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤρῥέϑη, ἐτυμολογεῖσϑαι δοχεῖ, ὡς τροφῆς ὧν αἴτιος διὰ τὸ ἁδρύνειν τοὺς στάχυας. 

δύναται δὲ καὶ χαϑὰ βορὸν ὕδωρ διὰ τὴν ἐκ ψυχρίας χενεαγγίαν λέγεται, οὕτω χαὶ ἄνεμος βορέας 
| ὁ "διὰ τοιοῦτον αἴτιον βορότητος αἴτιος ὦν. (Vers. 9295.) “Ὡς πὲρ δὲ ζάλη D μεγάλη ἄελλα, οὕτω καὶ 10 

ξαχρηξεῖς ἄνεμοι οἱ ἄγαν χρειώδεις" πάντες γὰρ ἡμῖν χρήσιμοι. xci τούτῳ τῷ λόγῳ γράφεται ἡ παρα- 

λήγουσα διὰ διφϑόγγου» ἔχουσα ἢ τὸ & καὶ t ἢ τὸ ἢ μετὰ τοῦ L. ἐὰν di γε διὰ μόνου τοῦ ἢ) φάφεται, 

λέγοι ἂν ζαχρηεῖς τοὺς ἄγαν βαρεῖς ἀπὸ τοῦ χράω τὸ ἐπιπίπτω, ὡς τὸ, μητέρι μοι μνηστῆρες ἐπέ- 
χραον᾽ καὶ παρὰ Ἡροδότῳ, ἐνέχραεν εἰς τὸ πρόσωπον τὸ σκῆπτρον. ὅϑεν καὶ ζαχρηεῖς ἴσως ἄνεμοι οἱ 
ἄγαν ἐπιπίπτοντες., οἱ καὶ δύνανται μάλιστα σχκεδάσαι νέφη, ὧν καὶ αἱ πνοαὶ λιγυραὶ διὰ τὸ μετὰ 

| ψόφου ποιοῦ τινὸς πνέειν" οὗ πρὸς ὁμοιότητα καὶ μάστιξ λιγυρὰ ἡ ἐν ἀέρι ψοφοῦσα. οὐ μόνον δὲ 
. 0 ἀγέμων ἐπίϑετον τὸ ζαχρηὲς, «AX ἐν τοῖς ἑξῆς καὶ ἐπὶ στρατιωτῶν ἡ λέξις εὑρεϑήσεται. Ὅρα δὲ xai ὅτι 

οὐ μόνον οὔρεα σκιόεντα ἀλλὰ καὶ νέφεα. ἐρεῖ δέ που καὶ μέγαρα σκιόεντα. ( Vers. 526.) Τὴν δὲ πα- 
| ρίσωσιν τοῦ *myoujow λιγυρῇσιν, ἐζήλωσεν ὁ εἰπὼν, σμερδνῇσι γαμφηλῇσι συρίζων φόνον. Τοῦ δὲ 20 

ἀέντες τὸ ϑέμα xoi τὸν ἀήτην ποιεῖ καὶ τὸ τῶν πνευμάτων ἄημα καὶ τὸν ἄνεμον δὲ ἐπενϑέσει τοῦ v. 
( Vers. 520.) "Ev δὲ τοῖς ῥηθεῖσι κεῖται περὶ τῶν δηλωϑέντων ἡρώων x«i τὸ, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ οὔτε βίας 
Τρώων ὑπεδείδισαν, ἤγουν ἐδειλίασαν, οὔτε ἰωκὰς, ἀλλ ἔμενον, νεφέλαις ἐοικότες, ὡς εἴρηται" ἃ δὴ 
ϑαρσαλεότητός ἐστιν ἐνδειχτιχά. ἔστι δὲ τοῦ μὲν ἐδείδισαν ἀρχὴ τὸ δεδίω, ἐξ οὗ ἐπενθϑέσει τοῦ ( δειδίω, 
ὅϑεν δειδία ἡ γύξ' τοῦ δὲ ἰωκὰς 7 E ὡς καὶ τοῦ ἰωχμοῦ ὃ διωγμὸς, ἀπελϑόντος τοῦ ἐν ἀρχῇ 
συμφώνου, ὡς χαὶ ἐν τῷ, σῦς — χαὶ τοῖς ὁμρίοις. ἐδύνατο δὲ καὶ ἰῶκας εἶναι προπερισπωμένως διὰ τὸ 

χαὶ ἑνικὴν. αἰτιατικὴν Ὁμηρικῶς. εἶναι τὴν ἰῶκα. *( Vers. 528. sqq.) “Σαρπηδὼν μὲν ἄδειαν ἔχων πολέ- 38 
4o μου μακρὰ ἐδημηγόρησε πρὸς. "Exroga, ὃ δὲ ᾽Αγαμέμνων i ἐν ἀχμαίᾳ μάχῃ μὴ ἔχων πολυλογεῖν, βραχέα 

τινὰ λέγων " ὀτρύνει τοὺς ̓ Ἡχαιούς. φησὶ γὰρ ὁ ποιητὴς, ὅτι ἂν ̓ ὅμελον ἐφοίτα, πολλὰ, ἢ naxga, 

χελεύων" ὦ φίλοι, ἀνέρες ἐστὲ χαὶ ἄλκιμον ἦτορ ἕλεσϑε, ἀλλήλους τ᾽ αἰδεῖσϑε χατὰ χρατερὰς ὑσμίνας. 

εἶτα ἐπιπλέκει γνωμιχὸν, ὃ καὶ ἀλλαχόϑει οὕτως ἐρεῖ" αἰδομένων δ᾽ ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται. φευ- 
γόντων δὲ οὔτ᾽ ἂρ κλέος ὄρνυται οὔ τέ τις ἀλκὴ, ἤγουν οἱ φεύγοντες σὺν τῷ ἀκλεεῖς εἶναι οὐδὲ ἀλκιμὸν τι 

ποιοῦσι, προβάλλοντες ἑαυτοὺς εἰς ἀναίρεσιν. xat ταῦλτα εἰπὼν εὐϑὺς ἀχοντίζεε xal βάλλει moóuayór io 

τινα, ἵνα δείξῃ ὅτι τέλειός ἐστι στρατηγὸς , οὗ μόνον λόγοις ϑαῤῥύνων, ὃ πᾶς τις ἂν ποιήσειεν, ἀλλὰ 
2 
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xci ἔργου προάρχων, ὡς καὶ πρὸ μικροῦ ἐποίουν οἱ ἥρωες τούς τε ἄλλους ὁ ὀτρύνοντες xai αὐτοὶ μένον- 
τες. ἐνταῦϑα δὲ σημείωσαι καὶ αἰδοῦς ἔπαινον, ὅπως σωτήρία ἐστὶ τοῦ στρατεύματος, ὥς περ αὖ 
πάλιν ψόγον φυγῆς ὡς ὀλεϑρίου. Ὅρα δὲ χαὶ ὕπως ἐν ἑνὶ τούτῳ τόπῳ καὶ περισπωμένως οἶδε καὶ 

βαρυτόνως τὸ ῥῆμα τῆς αἰδοῦς ἐν τῷ αἰδεῖσϑε ὡς ποιεῖσϑε, χαὶ ἐν τῷ αἰδομένων ὦ ὡς ἀδομένων" ὁποῖόν. 

580r: ἐστὶ xai τὸ τῆς μάχης ῥῆμα, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται. χαὶ αὐτὸ γὰρ χαὶ "περισπᾶται xai βαρύνεται; 

χαϑὰ σὺν ἄλλοις ood: O7 AEN xat τὸ ὀμιχῶ ὀμιχήσω" ἔστι γὰρ βαρυτόνως ὀμίχω, ὡς δῆλον ἐκ 

τοῦ ὥμιξεν αἷμα, καὶ χολὴν ἐτίλησεν. οὕτω δὲ καὶ εἰλῶ καὶ εἴλω ἐν τόπῳ ἑνὶ ὁμοῦ, οἷον " εἰλομένων " 
12 εἴλει δὲ ὁ δεῖνα. "( Vers, 555.) Πρὸ μικροῦ μὲν ὃ Αἰνείας ἶσον ἐῤῥέϑη τιμᾶσϑαι τῷ Πριαμίδη “Εχτορι, 

ἐνταῦϑα δὲ τοῦ «Αἰνείου ἑταῖρον τινὰ κτείνεν ὃ Ἀγαμέμνων, ὃν οἱ Τρῶες ὁμῶς Πριάμοιο τεκέεσσιν 
ἐτίμων. Διὰ τί; ἐπεί, φησι, ϑοὸς ἦν μετὰ πρώτοισι μάχεσϑαι. xai δοκεῖ μὲν τοῦτο μείζονος τιμῆς 
" χαὶ ἴσης τῷ «Αϊνείᾳ εἶναι δηλωτικόν" ἔστι δὲ χαὶ ἄλλως τὸ τοῦ Αἰνείου ἐνδοξότερον. καὶ γὰρ ὃ "Aeris 

εἶπεν ἐκεῖ, ὅτι Kicrih ἀνὴρ, ὃ Δινείας δηλαδὴ, ὃ ὃν ἶσον ἐτίομεν "Exropt δίῳ, ἤγουν ὃν χαϑὰ xci τὸν 

"Exrooc οὐ μόνον ἔνϑρωποι ἀλλὰ χαὶ ϑεοὶ ἐτιμῶμεν. εἰ τοίνυν καὶ ϑεοῖς τιμᾶται ὃ Αἰνείας, πλέον 

ἄρα τιμᾶται ἤ πὲρ ὃ ἑταῖρος αὐτοῦ ὃ τοῖς Πριαμίδαις ἐπίσης τιμώμενος. ἔτι δὲ οὗτος μὲν ὡς ϑοὸς 
20 μαχητὴς χαὶ ὡς εἰπεῖν βοηϑόος τιμᾶται ; C δὲ "di*yélag καὶ ὡς εὐγενής. ὅρα δὲ ὡς παραχολουϑεῖ xat 

τῇ ἀνδρίῳ χαὶ ταῖς λοιπαῖς ἀρεταῖς, τιμὴ ὡς οἷά τις ἀδάπανος ἀμοιβή. ( Vers. 539. ) Νείαιρὰ γαστὴρ 
οὗ μόνον, δι᾽ ἧς τὰ σιτία νέονται, 0 ἐστι πορεύονται, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐσχάτη" ὅϑεν καὶ ἡ γυναιχεία ὑστέρα 

36 μεξείληπεαι. * ( Vers. 645. sq. ) Φηρὴ , πόλις Μεσσηνιαχὴ χατὰ Πελοπόννησον, ἐν 3 Διοκλῆς τις ἣν, 

ὃ χαὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ κείμενος, ἀφγξὸς, γένος ἐκ ποταμοῦ Ἀλφειοῦ, ὃς εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίης, 

τουτέστιν oU μένει ἀεὶ κατὰ χώραν, ἀλλ᾿ ὑπερβαίνων τὴν κοίτην εὐρύνεται, 0 δὴ μέχρι καὶ νῦν φαίνε- 

Áo zat ποιῶν, καϑὰ καί τινὲς ἄλλοι εὑρύ τε ῥέειν ἐν διαλύσει λεγόμενοι xoi εὑρυρέειν συν ϑέτως. διὰ τί 
δὲ λέγεται ᾿Αλφειὸς, εἴρηται μὲν καὶ ἀλλαχοῦ, καὶ νῦν δὲ, ὡς ἐν ὀλίγῳ ὑποδηλῶσαι, καλεῖται οὕτω 
διὰ τὸ κατά τινα ἰδιότητα δύνασϑαι ἀλφοὺς ϑεραπεύειν, ὅϑεν καὶ αὐτὸς ᾿Αλφὸς καὶ πλεονασμῷ τῆς 
εἴ διρϑόγγου ᾿Αλφειὸς, ὡς ἀδελφὸς ἀδελφειὸς, ἀφνὸς ἀφνειός. Παραλόγως δὲ 5 Φηρὰ κατὰ τοὺς 
παλαιοὺς ὀξύνεται, ὡς οὕτω τετριμμένη τῇ παραδόσει" ἄλλως γὰρ τὰ εἰς gà δισύλλαβα μονογενῆ τῷ ἢ 
παραληγόμενα βαρύνεται, πήρα, ϑήρα, Hoc. (Vers. 546. sqq.) Σημείωσαι δὲ ὅτι καὶ ἐν τούτοις 
τοῖς τόποις πολλὴν ἱστορίαν κατασπείρει ὁ ποιητὴς ἄλλοις τε τρόποις xoi διὰ τοῦ γενεαλογεῖν Τρῶάς 

δϑίτε xoi “Ἕλληνας πίπτοντας, καὶ ὅτι ἔοιχε σχετικῶς πως ἔχειν καὶ ὃ Διοκλῆς πρὸς τὸν ἐγχώριον ποταμὸν 
᾿Αλφειόν. διὸ xoi υἱὸς αὐτοῦ εἶναι μυϑεύεται, ὃς δὴ λόγος καὶ ἑτέρους τῶν ἡρώων ἐκ ϑαλάσσης 
ἢ πηγῆς ἢ ποταμοῦ κατάγει τινὸς καὶ ὅλως ἐκ τόπων τινῶν. οἷς ἐχεῖνοι ἔχαιρον, ὡς προδεδήλωται. 
᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι παλαίτατον ἔϑος ἦν τοὺς ἐγγόνους καλεῖσθαι τοῖς τῶν πάππων ὀνόμασιν εἰς ἀνά- 
μνησιν τῶν προγόνων καὶ ἵνα δοκοῖεν ὡς oiov ἀναζῆν οὕτω οἱ ϑανεῖν φϑάσαντες, καὶ ἄλλως δὲ, ἵνα 
ἐξαρχοῖεν τῷ γοῦν ὀνόματι ἐπὶ πλεῖον καὶ οὕτω πως ἀπαϑανατίζοιντο. ἐνταῦϑα γοῦν ᾿Αλφειοῦ Opoi- 
λοχος, τοῦ δὲ Διοκλῆς, οὗ διδυμάονες Κρήϑων τε καὶ Ὀρσίλοχος ὁμώνυμος τῷ πάππῳ, οὖς ἀναιρεῖ 
ὃ Διἰνείας. x vere. 550.) Ἔστι δ᾽ ἐν τούτοις γνῶναι καὶ ὡς o ἡβῶν ὡραῖος ἤδη ἔστε τοῦ πολεμεῖν. 

10 Κρήϑων οὖν xoi Ὀρσίλο" χος ἡβάσαντε Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἅμ᾽ ̓Ἡργείοισιν ἑπέσϑην. λέγεται δὲ ἥβη 
7 πρώτη τε τρίχωσις τῶν αἰδοίων, καὶ ὃ τριχούμενος ἐχεῖνος τόπος, ἔτι δὲ καὶ ὁ καιρὸς, καϑ' ὃν γίνεται 
τοῦτο" ἐξ ὧν παρονομάξεται ὃ ἡβῶν ὃ τὰ πρὸ τούτου ἀπότριχος χατὰ τοὺς παλαιούς. ἐτυμολογεῖται 
δὲ ἀπὸ τοῦ ἥδη τις οὖσα χατὰ τοὺς παλαιοὺς, καὶ τροπῇ Βοιωτικῇ τοῦ δ᾽ εἰς E ἥβη. διὸ καὶ o ποιη- 

τής που φησί" xci δ᾽ ἔχει ἥβης ἄνϑος, καὶ ἀλλαχοῦ δέ" τοῦ περ χαριεστάτη ἥβη. (Vers. 55..) Ev- 

πωλος δὲ Ἴλιος ἀντὶ τοῦ εὔιππος ἢ εὔγειος καὶ ἀγαϑὴ πωλεῖσϑαι ἥτοι βωλοστροφεῖσϑαι. ( Vers. 648.) 
Διδυμάονες δὲ διδύμων διαφέρουσι, χαϑότι οὗτοι μὲν ἀδελφοὺς δηλοῦσιν, οἱ δὲ δίδυμοι, οὐχ ἐξ 

ἀνάγκης. κεῖται γὰρ ἡ λέξις καὶ ἐπὶ ἁπλῶς δυάδος. διδύμους γοῦν ἀνεψιοὺς 7 τραγῳδία οἶδε τοὺς 

ἁπλῶς οὕτω δύο. τοιοῦτον χαὶ τὸ, διδύμην ᾿Εριννὺν, xal, διδύμων πελαγέων " καὶ οἱ ὄρχεις δὲ οὕτω 

20 δίδυμοι. ἐχτείνει δὲ ὃ διδυμάων Ἀγὴν παραλήγουσαν ἀναγκαίως διὰ μέτρου χρείαν. διὸ καὶ διὰ τοῦ ὃ 
μιχροῦ χλίνεται ὁμοίως τῷ Μαχάων Μαχάονος, εἰ καὶ ἄλλως ὡς παρώνυμον ὥφειλε τὸ ὦ τῆς εὐϑείας 
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442 φυλάσσειν διόλου. ᾿Εν τούτοις δὲ κείμενον T0, παῖδε γενέσϑην, φησὶ γάρ᾽ ἐκ δὲ Διοκλῆος διδυμάονε 
, παῖδε γενέσϑην, πρωτόϑετόν ἔστι τῆς παιδογονίας καὶ τῶν παιδογόνων. Τὸ δὲ Διοκλῆος κατὰ τὸ Ἥρα- 

' xAijoc κλίνεται. Τοῦ δὲ Κρήϑωνος ὴ ἄρχουσα διὰ τοῦ ἢ γράφεται κατὰ τὸν Κρηϑέα καὶ τὴν Κρη- 
ϑηίδα , οἷς fonat ὁ Κρᾶϑις εἰς τὴν γραφήν. (Vers. 953.) Τὸ, rovg δὲ τέλος ϑανάτοιο κάλυψε, 

περίφρασίς ἐστι τοῦ ἔϑανον" ὅϑεν λαβὼν Σοφοχλῆς ἔφη" τὸν τελευταῖον βίον χρύψων, ἤγουν τεϑνη- 
ξόμενος. *( Vers. 554. sqq.) Τοὺς τοῦ ῥηθέντος Διοκλέους παῖδας, πεσόντας ὑπὸ τοῦ Αἰνείου, σεμνύ- 35 

νων ἐν παραβολῇ Ὅμηρός φησιν" οἵω zo γε λέοντε δύω ὄρεος χορυφῇσιν ἐτραφέτην ὑπὸ μητρὶ, βαϑείης 
τάρφεσιν ὕλης" τὼ μὲν ἄρ᾽ ἁρπάζοντε βύας καὶ ἴφια μῆλα σταϑμοὺς ἀνθρώπων κεραΐζετον, ὄφρα καὶ 
αὐτοὶ ἀνδρῶν ἐν παλάμῃσι χατέχταϑεν ὀξέϊ χαλκῷ" τοίω τὼ, ἤγουν τοιοῦτοι οὗτοι, χείρεσσιν ὑπ᾽ 

10 “Αἰνείαο δαμέντες καππεσέτην, ἐλάτῃσιν ἐοικότες ὑψηλῇ σι. καὶ ὅρα ὡς διὰ συνήϑη ποικιλίαν τῇ ἀπὸ áo 
τῶν λεόντων πλατείᾳ παραβολῇ τὴν συντομωτάτην ἐν τῷ τέλει συνέπλεξε τὴν ἀπὸ τῶν φυτῶν. καὶ ἦν 
αὕτη μὲν ἀπὸ τῆς σωματικῆς εὐφυΐας, ἡ δὲ πρὸ αὐτῆς ἀπὸ τῆς κατὰ ψυχὴν ἀνδρικῆς διαϑέσεως. 
(Vers. 556.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι, εἰπόντος ἐνταῦϑα τοῦ Ὁμήρου κατὰ δυϊχὸν ἀριϑμὸν, λέοντε δύω 
ἁρπάζοντε βόας, γράφουσιν οἱ παλαιοὶ, ὅτι ἡ λέαινα δύο τίκτει, ἔχουσα δύο μαζοὺς, xoi ὅτι οἱ 
λεοντιδεῖς ἀμύξαντες τὴν αὐτῆς μήτραν ποιοῦσι τοῦ λοιποῦ τὴν μητέρα στεῖραν. ἡ πάρδαλις δέ, φασι, 
τέσσαρα τίχτει. ὅτι δὲ καὶ πέντε τίχτει ὁ λέων, εἶτα τέσσαρα. καὶ ἑξῆς ὑποϊχαταβαίνων, ἱστοροῦσιν 82 
ἄλλοι. (Vers. 554.) Τὸ δὲ δύω πλεονάζει μὲν καὶ ἐνταῦϑα, καϑὰ σὺν ἄλλοις καὶ ἐν τῷ, rose 
δύω χοσμήτορε λαῶν" δοκεῖ δὲ καὶ ἄλλως τὸ εὔλογον ἔχειν διὰ τὴν παρὰ τῷ ποιητῇ ἀοριστίαν τῶν 
OvixQv, δι᾽ ἣν, ἵνα μὴ TO ᾿Ατρείδα καὶ τὸ λέοντε xai τὰ τοιαῦτα πληϑυντιχῶς γοήσῃ τις, ἐπάγει τὸ 

20 δύο ὡς διασαφητιχόν. (Vers. 555. )* Τὸ δὲ, ἐτραφέτην τάρφεσιν ὕλης, τρόπος ἐστὶν ἐτυμολογικός. τὸ 
γὰρ ἐτραφέτην τὸ ῥῆμα ἐστὶν, ἀφ᾽ οὗ τὸ τάρφος γίνεται. ἤγουν τὸ δάσος τὸ δυνάμενον τρέφειν ζῷα, 
0 δὴ τάρφος μετατεϑὲν καὶ τὴν παρὰ τοῖς λογίοις τάφρον ποιεῖ. χρόνῳ γὰρ χαὶ αὐτὴ βοτανηφορεῖ τὰ 
εἰς τροφὴν ζῴοις, καὶ τὸν παρὰ τοῖς χυδαίοις δὲ ὁμοίως τράφον κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. (Vers, 556.) 
Τὸ δὲ ἁρπάζοντες ἐπὶ λεόντων χυριολεκτεῖται καὶ κυνῶν καὶ λύχων xal τῶν τοιούτων. gue. δὲ μῆλα 
*r& μιχρὰ νῦν ϑρέμματα λέγει πάντα ἐχ μέρους ὡς ἰσχυροποιὰ, εἴ γε xai ἀρέας παρὰ τὸ κρατύ- 10 
vav δοχεῖ παράγεσϑαι. Ὅρα δὲ ὡς ἐκ τοῦ iqu ἐπιῤῥήματος οὐ “μόνον ἡ καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ gie τὸ 
κύριον, ἀλλ ἰδοὺ xci ϑρέμμα ἶφι, οὔτε ἄκλιτον ὃν χατὰ TO τρόφι κῦμα οὔτε χκλιϑὲν κατὼ τὸ μέλι, 
ἀλλὰ χατὰ τὸ στίμμι καὶ τὰ ὅμοια ἐϑνικά. ( Vers. 557.) Σταϑμοὶ δὲ καὶ νῦν αἱ ἐν ἀγροῖς κατα- 
γωγαί" xoi ἐκ τούτου μὲν συντέϑειται τὸ βούσταϑμον, ἐκ δὲ τοῦ ἁπλῶς δηλοῦντος τόπον στάσεως 

3o τὸ “ναύσταϑμον εἴρηται. ὀξύνεται δὲ ὃ σταϑμὸς κανόνι τοιούτῳ. τὰ εἰς μος λήγοντα, ἔχοντα πρὸ 

TOU p τὸ ϑ', ὀξύνεται, μηνιϑμὸς, πορϑμὸς, σχαρϑμὸς, ἰσϑμός, οὕτω καὶ σταϑιμός. τὸ κρῆϑμος 
οἱ μὲν τοῦ Ὁμήρου ὑ ὑπομνηματισταὶ βαρύνεσϑαί φασιν εἰς ἰδιότητα, ἐν δὲ τοῖς ἀντιγράφοις τοῦ “1υχό- 

φρονος: καὶ αὐτὸ ὀξύνεται. A δὲ χεραΐζειν ἢ καταχρηστικῶς εἴρηται ἀπὸ ζῴων βλαπτόντων τοῖς κέρα- 
σιν ἢ ἀπὸ τοῦ κείρειν ; ὡς "προείρηται, ἐξ οὗ καὶ ὃ κόρος. ( Vers. 560.) "EAareu δὲ ὑψηλαὶ, ἃς 20 
χαλλύνει παρίσοις εἰπὼν, ἐλάτῃσιν ἐοικότες ὑψηλῇσι, παρατετηρημένως εἴρηνται. τῷ ὄντι γὰρ εἰς 
πολὺ ὕψος. ἡ ἐλάτη αἴρεται. διὸ καὶ ὃ μῦϑος "Orov xoi ᾿Εριάλτου τῶν μὲγίστων αὐτὴν ἀδελφὴν γένεα- 

λογεῖ, ὧν ἐπὶ τῷ ϑανάτῳ πενθοῦσα εἰς ἐλάτην μετεβέβλητο, ὡς καὶ αἱ ᾿Ἡλιάδες εἰς αἰγείρους. Ὅρα δὲ 
χαὶ ἐνταῦϑα τὸ ἐοιχότες; ὡς καὶ E μιχροῦ ἐν τῷ, νεφέλαις ἐοικότες " ὧν ϑέμα τὸ εἴχω, ἐξ οὗ εἰκὼν 

448 λέγεται ἡ παραβολὴ παρὰ τοῖς ὕστερον. " Vers. 861. ) EXsi'ó Μενέλαος τοὺς τοῦ εἰρημένου Ζιο- 39 

4ο κλέους διδύμους παῖδας ὑπὸ τῷ «Αἰνείᾳ πεσόντας, xol δι᾽ αὐτοὺς ἐφορμῷᾷ τῷ “Αἰνείᾳ. ἔνϑια καὶ σημείω- 

σαν τὸ τοῦ Ὁμήρου φιλάληϑες. οὐ γὰρ ὡς ἀξιόμαχον ἐπεξάγει τῷ ἀνδρειοτάτῳ Αἰνείᾳ τὸν μαλϑακὸν 

πολεμιστὴν Μενέλαον, ἀλλὰ λέγει ὅτι "Aons, ἤγουν ϑυμὸς ἄκαιρος καὶ ἀλόγιστος, ὥτρυνε τὸ τοῦ 
Μενελάου μένος βῆναι διὰ προμάχων y" $9 φρονέων, ἵνα χερσὶν ὑπὸ “ἐγνείου δαμείη. ( Vers. 565.) 

“Αντίλοχος μέντοι δείσας περὶ τῷ βασιλεῖ, μὴ τι πάϑῃ, μέγα δέ "as ἤγουν τοὺς “Ἕλληνας ἀποσφή- 
λειξ πόνοιο, ἄγχι μάλα παρίσταται. ἦν γὰρ ἐν τοῖς χαιρίοις ὀξὺς, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται. 

(Vers. 571.) «Αἰνείας δὲ οὐκ ἔμεινε, ϑούός mto ἐὼν πολεμιστὴς, ὡς εἶδε δύο φῶτε παρ ᾿ ἀλλήλοισι 



54 PAEQIAI.A E.  Vs567 -- 586. 

583uévowre , " ἤγουν ἐγγὺς ἀλλήλων. περὶ οὗ, τί ποτε διαφέρει τοῦ ἐν ἀλλήλοις, δηλοῦται ἑτέρωϑι. Καὶ 
ὅρα ὕπως ἀγαϑοὶ ἐν ἀνάγκαις οἱ δύο ὑπὲρ τὸν ἕνα. κατὰ γὰρ τὴν παροιμίαν εἷς ἀνὴρ οὐδεὶς ἀνήρ. 
Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι οὐκ eV , ὡς εἶδε δύο ἄνδρε, i (va μή τις τοὺς ἀνδρείους μόνους 0101 , ἀλλὰ 

ἁπλῶς δύο φῶτε. ἀγαϑοὶ γὰρ ὅπως ἂν ἔχοιεν ἀρετῆς οἱ δύο. διὸ χαὶ χατὰ τὴν παροιμίαν πρὸς δύο 

οὐδὲ ᾿Ηρακλῆς, εἰ μὴ ἄρα τις κατὰ τὴν ἐν τῇ ἄλφα ῥαψῳδίᾳ γραφεῖσαν μετάληψιν γοή σῃ φῶτα μὲν 

| τὸν ἄνδρα, τοῦτον δὲ ἀνδρεῖον; εἶτα μεταλάβῃ τὸν φῶτα εἰς ἀνδρεῖον. Φιλεῖ δὲ τὸν βασιλέα Μενέ- 

λᾶον ὁ ᾿Αντίλοχος οὐ μόνον διὰ τὴν κατὰ ἔϑνος ἐγγύτητα, ὡς “άκωνα Μεσσήνιος, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν 
10 πατέρα φιλοβασιλέα ὄντα. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι Μενέλαος μὲν εὐνοεῖται ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ὡς ἡδικημέν vos, 

᾿ἀλέξανδρος δὲ ὑπὸ τῶν Τρώων μισεῖται, οἷς ἠδίκησεν. ᾿Ιστέον δὲ xai ὅτι τὸ ovx ἔμεινε, ϑοός meg ἐὼν 
xai ἑξῆς; εἰς πάντα ἕνα προσαρμόζει, δύο ἀντιμάχους ἔχοντα. ( Vers. 967.) To ài, ἀποσφήλειε 

πόνου, ἀντὶ τοῦ ἐμποδίσει, χωλύσει τοῦ ἐνεργεῖν. πάντως γὰρ πεσόντος Μενελάου ἐλύετο ἡ μάχη , ὡς 

χαὶ ὃ ̓ ᾿“γαμέμνων ἐν τῷ γάμμα ἔφη" αὐτίχα γὰρ μνήσονται -ἡχαιοὶ πατρίδος αἴης καὶ τὰ ἑξῆς. εἰ δὲ 

περὶ ποινῆς ἐχεῖνος καὶ Hein qe ἔφη μαχεῖσϑαι, ἀλλὰ τοῦτο μὲν αὐτός" οἱ δὲ icio μόγις ἂν ἔμειναν. 

Σγάλλειν δὲ λέγεται τὸ συμποδίξειν xal ῥίπτειν" ἐξ οὗ καὶ σφέλας ἐν ᾿Οδυσσείᾳ τὸ ὑποπόδιον. τούτου 

δὲ τὸ ἐναντίον ἀνασφάλλειν, ὃ δηλοῖ τὴν ἐκ τοῦ πτώματος ἔγερσιν. ἀποσφάλλειν δὲ τὸ πόῤῥω ποιεῖν 
αἵ χαὶ ἀποπλανᾶν. "(Wers. 574. sq.) Βαλεῖν καὶ ἐνταῦϑα φανερῶς, ὡς καὶ μετ᾽ ὀλίγα, τὸ ϑεῖναι" 

βαλέτην γάρ, φησιν, ἐν χερσὶν ἑταίρων, ἀντὶ τοῦ ἔϑεντο 2) ἀντὶ τοῦ ἔῤῥεψαν. ὑποῖον xai T0, βάλε 
σεαυτὸν χάτω. καὶ τὸ βαλεῖν δὲ ὀδόντας τοιοῦτόν τι παρὰ ̓ Αριστοτέλει, ὅτε λέγει βάλλειν ἄνϑρωπον 
τοὺς ὀδόντας ἤτοι ἐκβάλλειν χαὶ ῥίπτειν" ἀφ᾽ οὗ καὶ ἡ τοῦ πρωτοβόλου λέξις ἐπὶ ἀλὸ ὄγων παρὰ τοῖς 
χοινολεχτοῦσιν. ᾿Εν τούτοις δὲ χεῖται καὶ τὸ στρεφϑέντε, τραχύφωνον ῥῆμα, κατὰ τὸ βλαφϑῆναι, 
οἷον, "τοιοῦδ᾽ ἀποβλαφϑεῖσαν ἀρτίως φίλου; καὶ κατὰ τὸ ϑρεφϑῆναι καὶ ὅσα τοιαῦτα χαρτὰ καιρίως 

ϑατοῖς λογίοις κεῖται ἀλλαχοῦ. *( Vers. 576.) Τὸ Πυλαιμένης κύριον βαρύνοντες οἱ παλαιοὶ λέγουσιν, 
ὅτι τὰ τοιαῦτα χύρια ὡς ἐπιπλεῖστον βαρύνεσθαι φιλεῖ. ἡ μέντοι συνήϑεια πολλὰ παρέφϑειρεν ὀξυ- 
τονοῦσα, ὡς τὸ Εὐτυχὴς xai τὸ Εὐμενὴς τὰ κύρια, ο Iaréov δὲ xoi ὅτι ὧδε δὲ ἀναιρεῖται Πυλαιμένης, 
Παφλαγόνων ἀρχὸς, οὕς μεγαϑύμους λέγει xai ἀσπιστάς" ὁ δ᾽ ἐν τοῖς ἑξῆς cov Πυλαιμένης ὁ ὁμώνυ- 

Hoc ἐστι rOUTO πολλὴ γὰρ, ὡς καὶ προεῤῥέϑη, παρ᾽ Ὁμήρῳ ἡ ὁμωνυμία τῶν κυρίων. σχευωρία δὲ 

τὴς παραγωγῆς τοῦ Πιυλαιμένεος , ὁποία καὶ ἡ τοῦ ᾿᾿λϑαιμένης χύριον, xci τοῦ ἀκραιφνὴς xoi ἰϑαι- 

γενὴς zal ᾿᾿Ιϑαιμένης χύριον, καὶ τοῦ τιϑαιβώσσειν καὶ τοῦ μεσαιπόλιος" περὶ ὧν καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦ- 

&o ται ἐν οἰχείοις τόποις. Τὰ τοῦ εἰρημένου Πυλαι μένους ἡνία λευχὰ λέγει ἐλέφαντι, διότι χατὰ συνή- 

ϑειαν παλαιὰν ἀστραγάλους ἐλεφαντίνους ἑκατέρωθεν εἰχον » δὲ ὧν εἷλκον αὐτὰς οἱ ἡνίοχοι. Ὅρα δὲ 
ὅτι καὶ ἐνταῦϑα ἐλέφαντα τὸ ἐλεφάντινον ἔφη ὀστοῦν, ὡς χαὶ ἐν τῷ, ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι iuh 
οὔχουν χρυσόνωτοι μόνον. παρὰ τοῖς παλ αιοῖς ἡνίαι, ὁποίας δή τινος μέμνηται καὶ “Σοφοχλὴ ἧς, ἀλλά 

984z0v xol ἐλ ἑφαντόνωτοι;, ιὡς πολλαχοῦ χαὶ τότε παῤῥησιαξομένων τῶν ἐλεφαντίνων ὁ οστῶν. δον, 99) 

? Mvwv τις ἡνίοχος, ξίφει τὴν χόρσην πληγεὶς, ἀσϑμαίνων εὐεργέος ἔχπεσε δίφρου κύμβαχος ἐν κονίῃ- 

δὶν ἐπὶ βρεχμόν τε καὶ ὥμους δηϑὰ μάλ εἱστήκει, διὰ τὸ τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ οἷον βυϑισϑῆναι χωσϑεῖ- 
σαν ἀμάϑῳ βαϑείᾳ ὑποχειμένῃ, ὡς δηλοῖ τὸ, τύχε γάρ à ἀμάϑοιο βαϑείης, ἤγουν γῆς ἀμμώδους. 
᾿Δμμώδης γὰρ ἡ ἄμαϑος χαὶ οὐκ ἄμμος αὐτόχρημα. καὶ σημείωσαι τὴν ἀσφάλειαν τῆς γραφῆς. οὐ 

γὰρ ἣν δυνατὸν ἐπὶ μόνον βρεχμὸν ἵστασϑαι τὸν πεσόντα νεχρὸν, εἰ μὴ καὶ ἐπὶ ὥμους ἔχειτο, πλάτος 

προσλ αβόμενος καὶ οὕτω δυνάμενος ἵστασϑαι κύμβαχος. ( Vers. 586.) Ἔστι δὲ τὸ κύμβαχος ταὐτὸν 
τῷ ἐπὶ κεφαλήν. ἔοικε γὰρ οὐ μόνον ἐπὶ ὀστρακοδέρμων χύτους ἡ κύμβη λέγεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ «ega- 
λῆς κατά τινα γλῶσσαν. ὅϑεν xai κυβιστᾶν τὸ ἐπὶ κεφαλὴν καϑάλλεσθαι. ἔστι δὲ καὶ κυμβαῖον εἶδός 

20 ft ποτηρίου, ὡς Παυσανίας ἐν τῷ οἰχείῳ φησὶ λεξικῷ. παρὰ τὸ κυφὸν Ἀδέ, φασιν, ἐτυμολογεῖται 
d κυμβὴη, ὡς περιφερής. ὃ δέ ye κύμβαχος ἢ ἔχει τι ὀνοματοποιίας διὰ τὸν δοχοῦντα ἐγκεῖσϑαι αὐτῷ 
ἦχον ἢ) ἐκ παραγωγῆς ἔχει τὸ χ, ἵνα ἢ, ὡς τιμὴ Τίμαχος, ὅϑεν κύριον Δωρικὸν ὃ Τιμαχίδας , οὕτω 

καὶ κύμβη κύμβαχος. σημαίνει 96, φασιν, ὴ λέξις καὶ τὸ τῆς περικεφαλαίας ἄχρον, ᾧ ἐνίεται ὃ λόφος" 

ὡς τὸ, χύμβαχον ἀχρότατον νύξ᾽ ἔγχεϊ. τὸ δὲ ῥηθὲν χυμβαῖον ποτήριον κυμβίον ἕτεροι γράφουσι, 
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λέγοντες καὶ ὅτι ἔοικε κατὰ σχῆμα πλοίῳ καλουμένῳ χύμβῃ, ἐξ οὗ ἴσως καὶ παρωνόμασται. dy δ᾽ ἂν 

ἴσως τοιοῦτον πλοῖον ἡ κοινῶς ὀνομαζομένη πρός τινων ξυλοχουμβάρα, ὡς δῆϑεν ἐκ παραφϑορᾶς τοῦ 
κύμβη, ἵνα ἢ τὸ σχῶμμα ξυλοκύμβη, λεγόμενον ἐπὶ γυναικῶν, αἷς οὔτε κάλλος ἐπανϑεῖ οὔτε σύμμε- 
τρον μέγεϑος. τοῦ δὲ ῥηθέντος κυμβίου ἡ γραφὴ κατὰ τὸ ἱστίον καὶ ἰσχίον, ὥς φασιν οἱ παλαιοί. 
ς MF Y D [ Y , * - - μὰ N : Ν am 
0 δὲ Μύδων τὸ χύριον πρὸς διαστολὴν βαρύνεται "τῆς μυδῶν μετοχῆς. TO δὲ, ἐπὶ βρεχμὸν καὶ ὥμους, 3o 
οἷον ὑπεξηγητικόν ἐστι χατὰ Ὁμηρικὴν συνήϑειαν τοῦ κύμβαχος. Βρεχμὸς δὲ διὰ τοῦ καὶ τὸ ἄνω τοῦ 
μετώπου. λέγεται δὲ καὶ κοινῶς βρέγμα διὰ τοῦ y. καλεῖται δὲ οὕτω διὰ τὸ οἷον βεβρέχϑαι τοῦτο τὸ 
μέρος καὶ ὑγρότατον εἶναι καὶ ἁπαλὸν τοῖς βρέφεσιν. οὕτω καὶ ῥῆγμα λέγομεν διὰ τοῦ y καὶ ῥωχμὸν 
διὰ τοῦ y, καὶ διωγμὸν καὶ ἰωχμὸν, καὶ ἄλλα. περὶ δὲ βρέγματός φησι καὶ ᾿Δριστοτέλης ὕτι λεπτότα- 

10 τὸν ὀστοῦν ἐστὶ καὶ ἀσϑενέστατον τῆς κεφαλῆς. (Vers. 587.) To δὲ τύχε χαιριωτάτη λέξις, δηλοῦσα 
τὸ, κατὰ τύχην εὗρεν. ᾿Ενταῦϑα δὲ ὅρα καὶ ὡς οὐ ταὐτὸν ψάμαϑον εἰπεῖν χαὶ ἄμαϑον, ἀλλὰ ψάμα- 
Doc μέν ἐστιν ἡ καὶ ψάμμος, ἄμαϑος δὲ κόνεώς τι φαίνεται εἶναι εἶδος. εἰπὼν γοῦν Ὅμηρος τὸν Μύ- 
δωνα κύμβαχον ἐν χονίαις πεσεῖν, ἐπήγαγε τὸ, τύχε γάρ ῥ᾽ ἀμάϑοιο βαϑείης, ὡς ταὐτὸν ὃν χονίην 
εἰπεῖν καὶ ἄμαϑον. (Vers. 588.) Καὶ ὧδε τὸ βαλεῖν ἐπὶ "τοῦ ϑεῖναι τέϑειται ἢ τοῦ ῥῖψαι ἐν τῷ, 4o 
ὄφρ᾽ ἵππω πλήξαντε χαμαὶ βάλον ἐν χονίησιν. Ἔνϑα ὅρα καὶ τὸ πλήξαντες ἁπλῶς ῥηθὲν ἀντὶ τοὺ χρού- 
σαντες ἢ πελάσαντες, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ πλησιάζειν παράγεται. ἐνταῦϑα δὲ ̓ ΑἸντίλοχος ξυνωρίδα ταύτην 
ἵππων ἐξελαύνειν τῶν Τρώων, καταῤῥίψας τοῦ δίφρου τὸν τοῦ εἰρημένου Πυλαιμένεος ἡνίοχον. 
*(WVers. 590. sq.) Σωματοποιεῖ ὃ ποιητὴς, ὥς meg τὸν -dpnv, οὕτω καὶ τὴν ᾿Ενυώ" καὶ τῷ μὲνδϑῦ 
δίδωσι πελώριον ἔγχος νωμᾶν" τῇ δὲ τὸν κυδοιμὸν ἐν χερσὶν, ὁποῖά τι σωματοειδὲς ὕπλον, τίϑησιν" 

20 ὡς πάσης ἔριδος χυδοιμὸν ἐχούσης. ᾿Ενταῦϑα δὲ σημείωσαι καὶ τὴν σύνταξιν ἔχουσάν τι καινόν. Φησὶ 
γάρ" Ἢ μὲν ἔχουσα κυδοιμὸν ἀναιδέα δηιοτῆτος" "Mors δ᾽ ἐν παλάμῃσι πελώριον ἔγχος ἐνώμα. καίτοι 

445 ἠδύνατο εἰπεῖν, πελώριον ἔγχος νωμῶν" οὐκ ἡϑέλησε δὲ, ἀλλὰ συνεξήλλαξε καὶ νῦν τὸ σχῆμα τῇ τῶν 
προσώπων διαφορᾷ. (Vers. 594.) Ὥς nep πρὸ μικροῦ ἡ "αλληγορία τοῖς οὐ γενναίως μαχομένοις τὴν 10 
᾿Αφροδίτην συμπαρέμιξεν, οὕτως ἐνταῦϑα ἐκ τοῦ ἐναντίου τοῖς ἀνδριζομένοις τὸν Agr» συνέταξε. 
φησὶ y&o* "Mog δ᾽ ἐν παλάμῃσι πελώριον ἔγχος ἐνώμα, φοίτα δ᾽ ἄλλοτε μὲν πρόσϑ' " Exrogoc, ἄλλοτε 
δ᾽ ὄπισϑεν. Καὶ σημείωσαι ὅτι, εἰ καὶ οἱ μετὰ τὸν Ὅμηρον τὸ φοιτᾶν ἐπὶ μαϑητῶν ἰδιάξουσιν, 
ὅϑεν καὶ φοιτητὴν λέγουσι τὸν μαϑητὴν, ἀλλ᾽ 0 ποιητὴς τὸ ὁρμᾶν. φοιτᾶν λέγει. οὕτω δὲ xci Hoto- 
δος. εἰ δὲ, κατὰ τοὺς παλαιοὺς, φοῖτος ἡ μανία, οἰκειότατον dos ἐνταῦϑα τὸ φοιτᾶν, μανιωδῶς 

|. ὁρμωμένῳ κατὰ Ἑλλήνων, διὰ τὸ καὶ μαινόμενον κακὸν λέγεσϑαι αὐτόν. ὅϑεν ἔχει καὶ τὸ εἶναι ἀλλο- 

| 8o πρόσαλλος. *(Vers. 596.) Διομήδης ἰδὼν, ὅπως ὁ "onc αὐτὸς ἐκεῖνος ἐν παλάμαις πελώριον ἔγχος 23 
νωμῶν ἐφοίτα, ὡς προσεχῶς ἐῤῥέϑη, νῦν μὲν πρόσϑεν “Εχτορος ὡς προμαχῶν, νῦν δὲ ὄπισϑεν οἷα 
οὐραγῶν, ἐῤῥίγησε καὶ ἀνεχάζετο, ὡς ὅτε ἀνὴρ ἀπάλαμνος, ἰὼν πολέας πεδίοιο, ἤγουν γῆν πολλὴν 

περιεληλυϑὼς, ὡς ἐξ ἀλλοδαπῆς ἥκων, στήῃ ἐπ᾿ ὠκυρόῳ ποταμῷ, ἅλαδε προρέοντι, ἀφρῷ μοθμυρονξα 
ἰδὼν, ἀνά τ᾽ ἔδραμ᾽ ὀπίσσω" ὁποῖόν τι παϑεῖν ἐν τοῖς πρὸ τούτου ἔφη καὶ τὸν δράκοντι περιτυχύντα. 

καὶ ἐκεῖνος γὰρ παλίνορσος ἀπέστη καὶ ἂψ ἀνεχώρησε δράκοντα ἰδών. καὶ σημείωσαι ὅτι; εἰ καὶ ὑμοιαὶ 

πὼς εἰσὶν αἱ παραβολαὶ αὗται διὰ τὸ καὶ τὸν ποταμὸν καὶ τὸν δράκοντα ταὐτά πως εἶναι τῷ τε ὑγρῷ So 

καὶ τῷ ψυχρῷ καὶ τῇ κατὰ γῆς ἕρψει καὶ τοῖς ἑλιγμοῖς, ὕϑεν καὶ ὁ περιηγητὴς τὸν ᾿Ισσικὸν χόλπον 

δράκοντι διὰ ταῦτα εἴχασεν ἐν παραβολῇ, ὅμως ἀφελεστέρα ἐκείνης αὕτη. τὸν μὲν γὰρ δράκοντα φ οβη- 

ϑεὶς ἐκεῖ τις παλίνορσος ἀφορμᾷ" τοῦ δὲ ποταμοῦ 0 ἀναχαζόμενος, δι᾽ ἔχπληξιν xoi ἀμηχανίαν τοῦτο 

| 4o ποιεῖ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι στρατηγοῦ σπουδαίου ἀρετὴ τὸ οὕτω φυλάττεσϑαι, ποτὲ μὲν προμαχουντα, ποτὲ 
δὲ οὐραγοῦντα, κατὰ τὸν Aon» ἐν ἑνὶ καιρῷ. εἶτα εἰπὼν ὁ Διομήδης Ort ἀεὶ πάρεστιν, ὡς ϑεοφιλεῖ 
δηλαδὴ, τῷ Ἔχτορι ϑεὸς, ὃς λοιγὸν ἀμύνει, ὑποτίϑησι τοῖς ᾿Αχαιοῖς στρατηγικῶς μετὰ προμηϑείας 

φεύγειν ἐκ τοῦ ϑεοφιλοῦς ἀνδρός" καὶ ὅτι πρὸς τοὺς Τρῶας τετραμμένοι αἰὲν ὀπίσω εἴχετε, μηδὲ D'soig 

ἐθέλετε μάχεσϑαι, Ü ἐστι, μὴ ἐν προσποιήσει ἀνδρίας ϑεομαχεῖν βούλεσϑε. βούλεται yap 0 στρατὴ- 
γὸς, & καὶ Ἀπληγείη τις φεύγων, κατὰ στέρνου δέξασϑαι τὸ τραῦμα καὶ μὴ προτροπάδην φυγεῖν καὶ “Ὁ 
νῶτα δοῦναι τοῖς ἐχθροῖς. πάνυ γὰρ ἐν αἰσχρῷ τοῦτο τοῖς παλαιοῖς ἔκειτο καὶ μάλιστα τοῖς «Ἰαχωσιν 
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οἱ xci ἄταφον ἐῤῥίπτουν τὸν ὑπισϑότρωτον. “Σημείωσαι δὲ ἐνταῦϑα τὴν τυχηρὰν περιπέτειαν, ὕπως 

ὁ μὴ πειϑόμενος πρὸ μιχροῦ τῷ 2 ϑενέλῳ τὴν εὐσχήμονα φυγὴν συμβουλεύοντι γῦν αὐτὸς φεύγειν ὑπο- 

τίϑεται καὶ οἱ “λληνες πείϑονται. διὸ μετ᾽ ὀλίγα οὔτε προτρέπονται, ἤτοι προτροπάδην φεύγουσιν, 

οὔτε ἀντιφέρονται ἐν μάχῃ ἤτοι ἀνϑίστανται τοῖς Γρωσὶν, ἀλλ αἰὲν ὀπίσω χάξονται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι 

ὅϑθάπάλαμνον λέγει τὸν ἄπειρον χαὶ μὴ ἔχοντα τεχνάσασϑαί τι, ὡς οἷον ἄχειρα καὶ μὴ ἔχοντα παλαίειν 

ἢ παλαμᾶσϑαί τι, οὗ ἀνάπαλιν παλαμναῖος οὐ μόνον κοινότερον ὃ βροιαρόχειρ, ἀλλὰ καὶ ὁ αὐτοχειρὶ 

χατὰ τοὺς παλαιοὺς φονεύων καί τινι μιάσματι ἔνοχος. χαὶ Ζεὺς δέ, φασι, Παλαμναῖος ὃ ο τοὺς φονεῖς 

καταῤῥίπτων. χαί τις δέ, φασι, χατὰ ϑηρίων ἀσπὶς παλαμναία ἐκαλεῖτο. ψογερὰ δὲ λέξις ἀεὶ παρὰ 

τοῖς ῥήτοῤσι δίχα Διὸς ὁ παλαμναῖος, οὐ μὴν οὕτω καὶ 6 ἀἁπάλαμνος. ( Vers. 598.) Τὸ δὲ ὠχυρόῳ 

οὐχ ἐδιπλασίασε τὸ 0 χατὰ συνήϑειαν, ὡς οὐδὲ τὸ ἅλαδε προρέοντι;, xata φύσιν τε χαὶ διὰ μέτρου δὲ 

χρείαν, οὐ μὴν Arrius. (Vers. 599.) To δὲ μορμύρειν ὀνοματοποιία ἐστὶν 170v “ῥέοντος ὕδατος χαὶ 

τραχυνομένου ἠρέμα, ὡς καὶ ὑπαφρίξειν. χαὶ ἔστι τραχύτερον τοῦ μύρειν, ἐξ οὗ, ὡς x«l ἀλλαχοῦ 

10 δηλοῦται, καὶ οἱ ἁλιμυρήεντές που no" ταμοὶ, καὶ τὸ μύρεσϑαι. ἤγουν χλαίειν, χαὶ τὸ χλαυϑμυρίξε- 
oSv, οὗ διασαφητικὸν ἢ) χατὰ μελάνυδρον χρήνην μορμύρουσα ἢ μύρουσα τῶν δακρύων à ῥὁοή. Σημείω- 

σαι δὲ χαὶ ὅπως ἐνταῦϑα τῷ συχνῷ 9 τραχύνει τὴν φράσιν, εἰπὼν ὠκύροον ποταμὸν ἅλαδε προρέοντα, 
ἀφρῷ μορμύροντα. TO δὲ ὀπίσσω “πρὸς σαφήνειαν κεῖται τοῦ ἀνέδραμεν j ἤγουν παλίμπους ὥρμησεν, 
ὅ πέρ ἐστιν ἀνεπόδισεν. ἄλλως γὰρ ἀναδραμεῖν λέγεται χαὶ τὸ ἄνω δραμεῖν ἢ ἤγουν αὐξηϑῆναι χατὰ 

2410,00 δ᾽ ἀγέδραμεν. ἔρνεϊ ἰσος" ἀφ᾽ οὗ καὶ ἀναδρομὴ ἡ καϑ' ἡλικίαν αὔξησις. sí Vers, 601.) "Eni 

í 

ϑεοφιλοῦς μαχητοῦ οἰχεῖον εἰπεῖν χατὰ τὸν ἐπὶ “Εχτορι ϑαμβηϑέντα Διομήδην τὸ, 2 φίλοι, οἷον δὴ 
ϑαυμάζομεν τὸν δεῖνα αἰχμητήν τε εἶναι καὶ ϑαρσαλέον πολεμιστήν; τῷ δὲ αἰεὶ πάρα ϑεὸς, ὃς λοι- 

γον, ὡς εἴρηται, ἀμύνει. (Vers. 604.) Ὥς meg ἡ αὐτὸς ἀντωνυμία δηλοῖ ἔστιν ὅτε ὑπεροχήν τινα, 
ὡς τὸ, αὐτὸς ἔφατο, οὕτω πολλαχοῦ καὶ τὸ ἐχεῖνος. φησὶν οὖν ὅτι τῷ “Εχτορι πάρα, ἤγουν πάρεστι, 
κεῖνος "one, βροτῷ ἀνδρὶ ἐοικὼς, ἤτοι ἀνϑρώπῳ ϑνητῷ᾽" ἐπίϑετον γὰρ, ὡς προγέγραπται, τὸ βροτός. 

ὅο συνηήϑη δὲ τὰ τοιαῦτα καὶ rri*xoig, ἤγουν ai πρὸς ἐξοχὴν καὶ ἀλλοίας δὲ ἐμφάσεις ἀντωνυαίαι. 
Περὶ δὲ τοῦ πάρα ἰστέον ὅτι οὐ μόνον ἀντὶ τοῦ πάρεστι καὶ πάρεισι λαμβάνεται, ἀλλὰ καινότερον 
καὶ ἀντὶ τοῦ πάρειμι πρώτου ἑνικοῦ προσώπου, ὡς ἐν παλαιῷ περὶ παϑῶν σκέμματι φέρεται, ὅπου καὶ 
χρῆσις κεῖται αὕτη" Tig £0Ü' ὁ πωλῶν τἀνδράποδα; ἐγὼ πάρα. (Vers. 605.) Τὸ, ἀλλὰ πρὸς τοὺς 
δεῖνα τετραμμένοι, αἰὲν ὀπίσσω εἴκετε, μηδὲ ϑεῷ μενεαινέμεν, ἤγουν προϑυμεῖσϑε, igi μάχεσϑαι, 
φυγὴν ἐκ μάχης παραινεῖ ἀντιπρόσωπον εὐσχημόνως, ὡς καὶ πρὸ βραχέων ἐδηλώϑη, ὅτε μὴ ϑεὸς βοη- 

4^ ϑοίη τοῖς χαταπονουμένοις. *( Vers. 609. ) Δοκεῖ uiv ὃ “Μενέσϑης πρωτότυπον εἰναι τοῦ Πὶενεσϑεύς" 

οὐκ ἔχει δὲ ταὐτοσύμως πρὸς ἐχεῖνο πάντῃ κατὰ τὸ ἡνίοχος ἡνιοχεὺς, καὶ Αἰϑίοψ Αἰϑίοπος, ᾿Δἰϑιο- 
πεύς. ὃ μὲν γὰρ περιώνυμος βασιλεὺς ᾿““ϑηναίων" ὁ δὲ Me ἐνέσϑης ἑτεροῖος, ὃς καὶ πίπτει ἐνταῦϑα 

δϑ᾽7ὺπὸ τῷ “Ἕκτορι. ( Vers. 612.) "Auguóc τις Σελάγου υἱὸς 5v ἀπὸ Παισοῦ πόλεως, πολυχτήμων, 

ἀϑλυλήνος; καὶ τάχα διὰ τοῦτο καὶ φιλόζωος: εἴ γὲ δειλὸν ὃ πλοῦτος καὶ φιλόψυχον xaxov. 

OON 613.) 'AAX ἡ μοῖρα, φησὶν. ἦγε καὶ αὐτὸν ἐπικουρήσοντα T. Ὁωσὶν, ὃν xoi ἀνεῖλεν Aie μάλα 
ἐγγὺς ἐλϑὼν καὶ ἀκοντίσας, ὅτε ἠλέησε δύο τινὰς ΑΙχαιοὺς, οὖς ἐν ivi δίφρῳ ὄντας ὁ “Εχτωρ κατέ- 
κτανε, “Σημείωσαι δὲ ἐνταῦϑα ὅπως τὸν μὲν ἄμφιον καὶ ἐγενεαλόγησε καὶ ἐπήνεσεν, ὡς ἂν εἴη λαμ- 
πρὸν τὸ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔργον τῷ Ἅἴαντι, τοὺς δὲ δύο, ove , ὡς εἴρηται, ἀνεῖλεν ὃ “Ἕκτωρ, σιγῇ παρέ- 
δραμε, μόνον εἰδότας χάρμης ἐκείνους εἰπών. Καὶ ὅρα ὅπως τὸ εἰδότας μόνον αὐτὸ XCT αὐτὸ καὶ yUY 
peux» συνέταξεν. "loréov δὲ ὕτι xoi πρὸ ὀλίγου " ̓ Ελληνας δύο ὑπὸ τῷ «Αἰνείᾳ ἀνελὼν οὐδὲν ἧττον 

10 ἐσεμνολόγησε χαὶ αὐτοὺς χαὶ εὐγενεαλόγησεν. ὡς ἂν ἐχεῖ "αὐξήσῃ τὸ τοῦ Αἰνείου ἔργον, μένος ἀναλα- 

βόντος ἐσθλὸν ὑπὸ ᾿4πόλλωνος καὶ ἀνδρισαμένου καὶ μέγα ποιήσαντος. (Vers. 611.) To ài, μάλα 
ἐγγὺς, πρὸ ὀλίγου μάλα σχεδὸν εἶπεν, ὥστε ταὐτὸν τὸ σχεδὸν καὶ τὸ ἐγγὺς, τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ σχῶ σχήσω, 
ἵνα δηλοῖ τὸ ἐχόμενον ἤτοι ἁπτόμενον, τὸ "δὲ ἀπὸ τῆς ἐν προϑέσεωεὶ καὶ τοῦ pue, ὃ δηλοῖ τὰς χεῖρας, 
ἵνα δηλοῖ τὸ ἐν ὑπογύῳ καὶ πρόχειρον xoi ὡς εἰπεῖν ἐν χερσί. πρὸ δὲ τούτων καὶ μάλα ἄγχι εἶπε. τοῦτο 
δὲ καὶ ἄγχιστα λέγεται, οἷον, ϑανάτῳ ἄγχιστα ἐοικώς. ( Vers. 612.) Παισὸς δὲ πόλις μεταξὺ Παρίου 
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xai Παμψάκου, ἡ Tig, ὡς προδεδήλωται, καὶ μετὰ τοῦ ἃ λέγεται ᾿Ἵπαισὸς, οἷον; δῆμον ““παισοῦ. 
λέγεται δέ, gum Παισὸς, διότι exei. που ἡ ̓ Δργὼ ὑπὸ πνευμάτων ἀντιπνόων ἀνεπαίσϑη ἤτοι ἄντε- 

χρούσϑη, Ore καὶ τῇ Κίῳ προσωρμίσϑη. *( Vers. 616. ) Νείαιραν κανταῦϑα γαστέρα φησὶν ἢ) τὸ τῆς 37 

γαστρὸς νείατον ἤγουν ἔσχατον, ἢ ἐπιϑετικῶς, δι᾿ ἧς νέονται τὰ σιτία, καϑὰ προείρηται. χαὶ ἔστι 

τὸ ἀπαϑὲς νέαιρα» 0 καὶ κύριον ἐστὲ παρὰ τοῖς. ὕστερον ὄνομα. παρὰ τὸ νέα μέντοι ἐκεῖνο, ἵνα δηλοῖ 
τὴν νεαρὰν, 0 τις "χαὶ ἐπὶ τῆς γαστρὸς ἀστείσεται διὰ τὸ ἐνδελεχῶς νεάζειν αὐτὴν εἰς ὄρεξιν. ἔστι δὲ 4o 

καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ ἐν Οδυσσείᾳ κύριον ὄνομα Νέαιρα.  ( Vers. 617. sqq.) ᾿Επέδραμε μὲν φαίδιμος Aoc, 
τεύχεα συλήσων τὰ τοῦ δηλωϑέντος ᾿Αμφίου" Τρῶες δ᾽ ἐπὶ δούρατα ἔχευαν ὀξέα, παμφανόωντα" 
σάκος δ᾽ ἀνεδέξατο πολλά. αὐτὰρ ὁ λὰξ προσβὰς ἐκ νεχροῦ χάλκεον ἔγχος ἐσπάσατο, οὐδ᾽ ag ἔτ᾽ ἄλλα 
δυνήσατο τεύχεα χαλὰ ὥμοιιν ἀφελέσϑαι" ἐπείγετο γὰρ βελέεσσι. δεῖσε δ᾽ 0 y ἀμφίβασιν χρατερὴν 
Τρώων ἀγερώχων, ot πολλοί τε καὶ ἐσϑλοὶ ἐφέστασαν ἔγχε᾽ ἔχοντες" οἵ ἑ, ἤγουν αὐτὸν, μέγαν περ 
ἐόντα xci ἴρφρϑιμον καὶ ἀγαυὸν ὦσαν ἀπὸ σφείων " κὸ δὲ χασάμενος πελεμίχϑη. Καὶ ὅρα ὅπως ὁ Αἴας588 
εἴχεν οὐχ ἁπλῶς évi τινι, ἀλλ᾿ ἀνδράσι, καὶ αὐτοῖς πολλοῖς, καὶ οὐ τοῖς τυχοῦσιν, ἀλλὰ καὶ ἐσϑλοῖς" 
οὐ γὰρ ἂν εἶξεν ἑτεροίοις τισί" καὶ ὕπως διὰ τοῦ, δούρατα ἔχευαν, τὸ πλῆϑος τῶν δοράτων δηλοῖ. 
Καὶ σημείωσαι ὅτι Ó μεϑ' Ὅμηρον εἰχάσας τὸ πλῆϑος τῶν βελῶν νέφεσιν ἐξ Ομήρου τὸ νόημα ἔλαβεν, 
ὃς ὄμβρου καταφορᾷ παραβάλλειν ἔοικε τὴν τῶν πολλῶν δοράτων ἐπάφεσιν. τούτου γάρ πως ἐστὶ 
δηλωτικὸν τὸ ἔχευαν. τοιαύτης δὲ ἐννοίας, ὅσα καὶ μητρὸς, ἔχγονον xci τὸ χυδαῖον σαγιτοβρύχον. 
(Vers. 619.) Ὅρα δὲ τὸ καίριον καὶ τὴν συντομίαν τὸ ἐπιφωνηματικὸν τοῦ, σάκος δ᾽ ἀνεδέξατο πολλά. 
οὐχ ἂν γάρ τις κάλλιον εἴπῃ οὔτε στενώσας οὔτε πλατύνας τὸ νόημα. εἴποι δ᾽ ἄν τις αὐτὸ παροιμιω- 

δῶς καὶ ἐπὶ τοῦ πολλὰ δυσχερῆ ὑπομείναντος. *acrei;ousvog δέ τις χωμιχώτερον καὶ ἐπὶ πτωχοῦ πολλὰ 10 
ἐπισαττομένου διὰ τῆς πήρας ἐρεῖ διπλασιάσας τὸ X, εἰ βούλεται, ὅτι σάκκος δ᾽ ἀνεδέξατο πολλα. 
καὶ μὴν οἱ παλαιοὶ καὶ τὸν σάχκον φασὶ καὶ δι᾽ ἑνὸς γράφεσϑαι x, ὃν xci σάχταν φασὶ, χαϑὰ δηλοῖ 
καὶ ὁ κωμικὸς, ὡς ἀπὸ τοῦ σάττω τὸ φορτίζω. ( Vers. 622.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ, ἐπείγετο γὰρ βελέεσ- 
σιν, οἰχεῖον εἰπεῖν χαὶ ἐπὶ τοῦ πολλὰ ὀχλουμένου ἢ διαβαλλομένου. ἀφελῶς δὲ ὡς οἷα ἐμψύχοις τοῖς 
βέλεσιν οἰχειοῦται τὸ ἐπείγειν, ἐξ οὗ καὶ οἱ ἐργεπεῖκται λέγονται. ( Vers. 623.) Mug iam δὲ καὶ ὧδε 
ἐπὶ βοηϑείας καὶ σχέπης τέϑεικεν, ὡς καὶ ἐν τῷ, ὃς Χρύσην augue Dnxec, τῆς λέξεως ἐ ἐκ τῶν verga 

πόδων oov xoi vov, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις μυρίοις, ληφϑείσης, ἃ περ ἀμφιβαίνουσιν, ἤγουν ἀμφὶ τὰ 

σχυμνία βαίνουσιν, ὑπερμαχοῦντα ἐχείνων. Κρατερὴ δὲ ἀμφίβασις ἡ γενναία, ἡ βιαία, ἡ καϑ' Ὅμη- 

ρον εἰπεῖν χρείσσων. οὕτω δὲ καὶ ust ὀλίγα ὑσμίκνην ἐρεῖ χρατερήν, ὁμοίως δὲ xci μοῖραν χραταιήν. 20 
( Vers. 625.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι τὸν Αἴαντα τοῖς ἐπιϑέτοις σεμνύνει" οὐ γὰρ κατὰ φυσικὴν xaxnv ἀλλ᾽ 
ἀναγκαίαν. περιπέτειαν ἔπαϑε τὴν φυγήν. καὶ ἤρκει. μὲν εἰς ἔπαινον καὶ μόνον τὸ μέγαν" ἐπεὶ καὶ μέγας 

“ας αὐτὸς καὶ μείζων χατ᾽ ἐξοχὴν ἐλέγετο" πρὸς διαστολὴν δὲ ὅμως τοῦ χατὰ βουγάϊον μεγάλου 
προσεπήχϑησαν τὸ ἴρϑιμον xci τὸ ἀγαυέν. (Vers 626.) Περὶ δὲ τοῦ, "— πελεμίχϑη, προγέγρα- 

πται. Περὶ δὲ τοῦ λὰξ, 0 καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ κεῖται, δηλωϑήσεταί που ἐν τοῖς ἑξῆς. *( Vers. 633. sqq. )589 

διδάσκει καὶ ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς μὴ ἐπὶ μόνοις τοῖς ἐκ πατέρων ἀγαϑοῖς ἐπαίρεσϑαί τινα, ἐν δευ- 

τέρῳ τῆς ἀνδραγαϑίας τὴν πατραγαϑίαν τιϑέμενον. τὸν γοῦν μὴ γενναῖον Τληπόλεμον, ἐπὶ τῷ ἀν- 
δρειοτάτῳ πατρὶ “Ἡρακλεῖ μέγα φρονοῦντα, ἱστορήσει ἱπὸ Σ᾿ αρπηδόνος ἀναιρεϑῆναι, ὃν ἐξευτελίζων ὡς 
δειλὸν χαὶ ἀπε ἐθοπόλεμον ὁ Ó Τληπόλεμός φησι" Σαρπῆδον, «Ἱυκίων βουληφόρε, τίς τοι ἀνάγκη πτώσσειν 

ἐνθάδε ὄντι, μάχης ἀδαήμονι φωτί; ; λέγων καὶ Ott ψευδόμενοι δέ σε φασὶ Διὸς γόνον εἰναι" ἐπεί, φησι, 

πολὺ χείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν, οἱ Διὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνϑρώπων, καὶ τὰ ἑξῆς. καὶ οὕτως 

ἐλέγχει ὁ ποιητὴς ἠρέμα τοὺς ἄλλως μὲν ἀγεννεῖς, ἐπὶ δὲ πατράσι καὶ μόνοις αὖ "χοῦντας χἀντεῦϑεν 10 
πρωτεύειν ἐθέλοντας. Ὅρα δὲ καὶ τὴν τοῦ Ὁμήρου ἀμφίστομον κἀνταῦϑα ῥητορικὴν καὶ τὸ οἷον 
εἰπεῖν ἐκείνου » ἀμφοτερόγλωσσον. τὸν Ἡρακλέα γὰρ ἐγκωμιάξει μὲν ὃ υἱὸς ἐχείνου Ἱληπόλεμος, ἐν οἷς 

λέγει" ἀλλ οἷον τινά φασι Bái" Ἡρακληείην εἰναι ἐμὸν πατέρα ϑρασυμέμνοα, ϑυμολέοντα. ἐχτίϑεται 
δὲ καὶ ὅπως “Ἡρακλῆς ποτὲ ἐλϑὼν εἰς Τροίαν ἕνεκα ἵππων “ΤἸαομέδοντος ἙΣ οἴῃς, ἤγουν μόναις, σὺν 

νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν ᾽Ιλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δὲ ἀγυιὰς, 0 ἐστιν ἐρήμους ἀνδρῶν CoMMzNT. 1N Ir1ap. Tox. II. 
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ἐποίησε xui ἑξῆς, ἔνϑα ὅρα ὕπως τὸ ἐχήρωσεν οὐκ ἐπὶ λογεκῶν 3] ὅλως ἐμτύχου τινὸς τέϑειται. οὕτω 
xai ἐν Ὀδυσσείᾳ νῆσος ἔρημος ἡ πρὸ τῶν Κυχλώπων ynpsvsw εἴρηται ἀνδρῶν. κυρίως μέντοι χήρα γυνὴ 

ἡ μετὰ ϑάνατον ἀνδρὸς 5 xci γάμου διάλυσιν μηδενὶ συνοιχοῦσα. οὕτω δὲ χῆρος ἀνὴρ ὁ μηχέτε 
λογυναῖχα ἔχων, ὡς ὁ γραμματιχὸς ᾿Αριστοφάνης φησὶν λέγων "καὶ ὡς χηρωστὴς ὁ ἀγχιστὴς, ὃ καὶ 

σημείωσαι. Καὶ οὕτω μὲν ὁ Τληπόλεμος ὑπὲρ τοῦ πατρὸς ᾿Ηραχλέους λαλεῖ. ( Vers. 647. sqq.) Ὁ δέ 
γε Σαρπηδὼν καταψεύσασϑαι μὲν τῆς Ηρακλέους στρατηγίας 1) ἀνδρίας οὐκ ἔχει, ἵνα μὴ τοῖς ὡμολογη- 
μένοις ἀναισχύντως ἀντιβαίνῃ, ὀμεκρύνει ιδὲ ἄλλως χαὶ ἐξευτελίζει τὸ μεγαλεῖον ἐχείνης τῆς πράξεως, 
λέγων" Ῥληπόλεμ᾽ E ἤτοι κεῖνος ἀπώλεσεν " 1210v ἰρὴν, ἀνέρος ἀφραδίῃσιν, ἤγουν κακοβουλίαις, ἀγαυοῦ 

“Ἰαομέδοντος, ὃς ῥά μὲν εὖ ἔρξαντα, ἤγουν εὐεργετήσαντα διὰ τοῦ ἀνελεῖν μὲν τὸ κῆτος, περισώσα- 
σϑαι δὲ τὴν ϑυγατέρα ᾿ Ἡσιόνην, κακῷ ἠνίπαπε μύϑῳ, ἤγουν λόγοις ἐπέπληξεν οὐκ ἀγαϑοῖς, οὐδ᾽ 10 
ἀπέδωχ᾽ ἵππους, ὧν εἵνεκα τηλόϑεν ἦλϑε. τοιαῦτα xai τὰ τοῦ Σαρπηδόνος" ἐν οἷς, συνελόντα εἰπεῖν, 
ov τοσοῦτον τὴν ᾿ ΠΙραχλέους ἀνδρίαν αἰτίαν τοῦ τὴν Τροίαν τότε ἁλῶναι δηλοῖ, ὕσον τὴν “αομέδον- 

ὅοτος ἀδικίαν. xal ἐχρῆν uiv, ὥς φασιν οἱ παλαιοὶ, τὸν Σαρπηδόδνα εἰπεῖν ὅτε τότε ὁ “αομέδων 
δικαίως πολεμούμενος ἔπαϑεν, εἶτα ἐπαγαγεῖν, ὅτι σὺ δὲ νῦν ἀδίκως πολεμῶν ova ἀνύσεις" ὃ δὲ, 

ϑυμῷ ἐχόμενος, ἐγκόπτει τὸν λόγον καὶ ἀφίησιν ἀτελῆ. τάχα δὲ οὐδὲ εἶχεν εἰπεῖν τοῦτο" οὐ γὰρ ἀδίχως 
ὑπερμαχεῖ 0 Τληπόλεμος τοῦ Μενελάου. (Vers. 648.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὕτι ἐν τῷ, ἐχεῖνος ἀπώλεσεν 
Ἴλιον, ἔοιχεν ὃ Σαρπηδὼν ὀχνεῖν ἐξ ὀνόματος μνησθῆναι τοῦ ᾿Ηρακχλέους, ἀχϑόμενος ἐπὶ τοῖς ἐχείνου. 
διὸ αὐτὸν μὲν οὐδ᾽ ὅλως ὠνόμασε" τοῦ δὲ “«ομέδοντος μετὰ ἐπαίνου ἐμνήσϑη,, εἰπὼν ἀγαυὸν “αομέ- 
δοντα. ᾿Αναμνηστέον δὲ καὶ ἐνταῦϑα τῶν προῤῥηθέντων περὶ τοῦ τὸν Ὅμηρον μὴ μόνον τὰ πρὸ τοῦ 
δεκάτου ἔτους τῆς μάχης καὶ rG μετ᾽ αὐτὸ ἐνείρειν τῇ ̓ Ιλιάδι, ἀλλὰ καὶ ἑτέρας ἱστορίας, ὧν οὐδέν τι 20 
μέτεστι τῷ Τρωιχῷ τούτῳ πολέμῳ. ἰδοὺ γὰρ καὶ τὰ κατὰ ᾿Ηρακλέα καὶ “αομέδοντα πρὸ τούτων 

4ρ μὲν γέγονε τῶν πολέμων" δεξιώτατα δὲ τοῖς νῦν πραττομένοις παρελνεβλήϑη ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ. 
( Vers. 658. sqq. ) “Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι διάφοροι ̓  Εἰρακλέες i ἱστοροῦνται, ὡς δηλοῖ ὃ εἰπὼν ὅτι ἐν τῷ, 

ἄλλος οὗτος “Ἡρακλῆς, 0 neg ἐπὶ Θησεῖ παροιμιωδῶς ἐλέχϑη, ἄδηλον, ἢ) ἐπὶ τῷ ̓ Ιδαίῳ Δακτύλῳ Ἥρα- 

κλεῖ ἐῤῥέϑη 5? τῷ τῆς Axis. Aog δὲ Διονύσιος τοῦτο φησί. Ilesoaviag δὲ ἱστορεῖ ὅτι τὸ, 

ἄλλος οὗτος ᾿Ηρακλλῆς, παροιμία ἐστὶν ἐπὶ Θησεῖ ἢ ἑνὶ τῶν ᾿Ιδαίων Δακτύλων οἱ δὲ eni τῷ «4ἰγυπτίῳ 

Ἡρακλεῖ, οἱ δὲ ἐπὶ τῷ τῆς “λχμήνης. καὶ ὧδε μὲν ταῦτα. Ὁ δὲ Σαρπηδὼν, ἁρπάσας οἷον τὸ μονο- 

μαχῆσαι κατὰ τοῦ ἀλαζόνος καὶ εἰπών" σοὶ Ó ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ χῆρα μέλαιναν ἐξὲἐμέϑεν 
δθοτεύξεσϑαι, ἐμῷ "δ᾽ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ᾽ "Aib. xivronuAo, καὶ οὕτω μερί- 

σειν ὡς ἐπιϑανάτιόν τινα δωρεὰν ταύτην, ἐμοί τε καὶ τῷ Ain" ὡς ἐμὲ μὲν εὖχος ἔχειν ἐπὶ σοὶ, ἐκεῖνον 80 

δὲ τὴν σὴν ψυχὴν χάτω γενομένην, εὐθὺς ἔργου γίνεται. καὶ Τληπόλεμος μὲν ἀνέσχετο μείλινον 
ἔγχος, καὶ αὐτὸς δὲ ὁμοίως: ἀποβαίνει δὲ τὰ κατ᾽ αὐτοὺς, ὡς ἐν τοῖς "ἑξῆς ἱστορεῖται. ᾿Ιστέον δὲ 449 
ὅτι οὐδὲν ϑαυμαστὸν, ἐὰν Τλαῦκος μὲν καὶ Διομήδης ἐν τοῖς ἑξῆς ἀναγνωρίσαντες ἀλλήλους ξένους 
ἀλλήλων πατρῴους σπένδωνται, υἱὸς δὲ Διὸς xa Ὅμηρον καὶ υἱωνὸς. ὃ Σαρπηδὼν δηλαδὴ. καὶ 

ὁ Τληπόλεμος, μάχωνται, παρ᾽ οὐδὲν ϑέμενου τὴν συγγένειαν" οὔτε γὰρ μιαρὸς ἐδόχει ὁ ἐν πολέμῳ 

ϑάνατος. καὶ ἄλλως δὲ αὐτὴν τὴν συγγένειαν ἀπηρνήσαντο. εἶπε γὰρ ὁ Τληπόλεμος ὅτι Ψευδόμενοι 

ιο δέ σὲ φασὶν υἱὸν Διός. “Σημείωσαι δὲ ὡς οἱ καυχησάμενοι οὐδὲ νῦν ἐπὶ καλοῖς ἀπαλλάττουσιν, 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν πρότερος ἀλαζονευσάμενος ἀναιρεῖται, ὃ δὲ ἀνταλαζονευσάμενος τιτρώσκεται μόνον. 

( Vers. 640. sqq.) Ὅρα δὲ ὅσην καὶ τὸ παρὸν χωρίον πλουτεῖ χρηστομάϑειαν. ἱστορίαν τὲ γὰρ οὐκ 
ἀλλοδαπὴν παραπλέκει τοῖς “Τρωικοῖς, διανιστῶν συνήϑως τὸν ἀχροατὴν ex τῆς μονοειδοῦς ὑπτιότητος. 40 

5» δὲ ἱστορία ἐστὶν ἅλωσις Τροίας παλαιὰ, ἧς καὶ τὰ περιστατιχὰ ἐχτίϑησιν δ᾽ ποιητὴς, γι χορ χροὶ μὲν 

τὸν “Ἡρακλέα, αἰτίαν δὲ τὸ μὴ τοὺς ἵππους ἀπολαβεῖν, χρόνον δὲ ἀόριστον" (roi γὰρ, Cg ποτε δεῦρ᾽ 
Aor: τρόπον δὲ τῆς ἐκστρατείας τὸ, εξ μόναις σὺν ναυσί" χαὶ τὴν ἀνδρίαν δὲ τοῦ “Ἡρακλέους 

ἐνταῦϑα ἱστορεῖ καὶ φίλιππον ἐ ἐχεῖνον εἶναι παραδηλοῖ, καὶ ἅλωσιν ἐχείνην Τροίας τῇ νῦν ἐλπιξομένῃ 

συγχρίνει πάνυ γοργῶς καὶ δείχνυσιν ἐχείνην πιϑανῶς κρείττονα ἔχ τὲ TOU χρόνου, ὅτι συντομώτατα 

20 Χαζε ιργάσϑη, καὶ ἐκ τοῦ λαοῦ. ἐνταῦϑα "μὲν γὰρ χιλιόναυς ὃ στόλος, ἐχεῖ δὲ ἐξ γῆες καὶ ἄνδρες 

* 
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παυρότεροι;; ἤγουν ἁπλῶς παῦροι καὶ ὀλίγοι, ὥς που καὶ ἀλλαχοῦ ἐγράφη" 3) ὀλιγώτεροι τῶν ἀνηχόν- 
τῶν ταῖς ἐξ ναυσί. διδάσχει, δὲ ἐνταῦϑα, ὡς προεῤῥέϑη, καὶ ὅτι οὐδὲν ἡ πατραγαϑία δίχα τοῦ ἀνδρα- 
χαϑεῖν χαὶ ὅτι οὐκ ἀεὶ τὰ τέκνα πατρῴζουσι. ποιεῖται δὲ καὶ σύγκρισιν δύο παίδων τοῦ Διὸς ἐξ 

ἐγκωμίου συγκειμένην καὶ ψόγου καὶ τὴν ἀλαζονείαν χολάζει, ὡς καὶ τοῦτο προείρηται. δείχνυσι δὲ 
xal τὸ ψεῦδος οὐ πρὸς καλοῦ γίνεσϑαι, οὐδὲ τὸ τοὺς εὐεργέτας κακῶς ποιεῖν, εἴ ye διὰ ταῦτα ὁ “1αο- 
μέδων τὴν ]λιον ὥλεσε. παραδηλοῖ δὲ καὶ ὡς. εἰ διὰ ψεῦδος καὶ μικρὰν ἀδικίαν ἑάλω ἡ Τροία, πολλῷ 
πλέον διὰ παρασπόνδησιν ἄρτι καὶ ἀδικίαν μεγάλην, xoi ὅτε πολλάκις διὰ μιχρὰν αἰτίαν πολλὰ γίνε- 
ται κακὰ, εἴ, ys διὰ ἵππους ἑάλω ποτὲ ἡ Τροία, ὡς καὶ ὕστερον διὰ γυναῖκα. καὶ ὅλως Ὁμηρικῆς πολ- 
λῆς δεινότητος καὶ ὁ τόπος οὗτος πέκπλησται. (Vers. 642.) Σημείωσαι δὲ εἰς τὸ, ἐχήρωσεν ἀγυιὰς, 3o 

10 καὶ τὸ τοῦ γεωγράφου εἰπόντος, ὅτι ᾿Ιλιεῖς ALAS: μὲν καὶ «Αἴαντι καὶ Πατρόκλῳ zai Avriógo ἐναγί- 
ζουσιν, “Ἡρακλέα, δὲ οὐ τιμῶσι , καίτοι ὃ μὲν οὐχ ἠφάνισε τελέως τὴν Τροίαν, ἀλλὰ ἐξαλαπάξας 
ἐχήρωσεν ἀγυιάς. ἡ δὲ χηρεία λειπανδρία τίς ἔστιν, οὐ μὴν ἀφανισμός. οὗτοι δὲ, οἷς ἐναγίζουσι, τελείως 

αὐτὴν φάνισαν , & μὴ ἄρα, φησὶ , διότι οὗτοι μὲν δίκαιον πόλεμον ἐξήνεγκαν, ἐκεῖνος δὲ ἄδικον ἕνεκεν 

ἵππων “ἸΤαομέδοντος. ἔχομεν οὖν καὶ ἐντεῦϑεν μαρτυρίαν τοῦ περὶ ᾿Ηρακλέα Τρωικοῦ μίσους, ὃς μισοῖτο 
ἂν xoi ἄλλως πρὸς Τρώων πλέον, ἤ περ οἱ “Ελληνες, ἐπειδὴ αὐτοὶ μὲν, οἷά τι μεγαλεῖον τοῖς ἐπιγόνοις 
τὴν Τροίαν ἀφῆκαν περιάδεσθϑαι μόγις ὀψέ mors καὶ μετὰ πολλῶν ἡρώων ϑανάτους αὐτῆς περιγενό- 
μένου, ὁ δὲ αὐτοβοεὶ τὴν τοσαύτην ἑλὼν ἐξεϑέρισεν. ὄντων δὴ xoi τούτων ἐν τούτοις τὰ κατὰ μέρος 
τοῦ ῥηϑέντος χωχρίου, διάκειται οὕτω.  ( Vers. 653.) Τὸ, Σαρπῆδον., «Τυκίων βουληφόρε, τίς τοι 40 

ἀνάγχη πτώσσειν ἐνθάδε; δύναται μὲν γράφεσϑαι χαὶ Σαρπηδὼν ὀξυτόνως, ἀρέσκει δὲ τοῖς παλαιοῖς 
20 προπερισπᾶν αὐτό. ἔστι γὰρ εὐθεῖα ὃ “Σαρπηδὼν ὀξυτόνως, χαὶ ἑτέρα «Αἰολικὴ ἔσως ὁ “Σαρπήδων 

παροξυτόνως. διφορεῖται γὰρ τὸ ὄνομα, καὶ τοῦ μὲν ἡ γενικὴ Σαρπηδόνος ὡς ἀηδόνος. καὶ ἡ κλητικὴ 

ὁμόφωνος τῇ εὐϑείᾳ τῷ κανόνι τῶν εἰς Ówy ὀξυτόνων, τοῦ δὲ ἡ κλίσις Σ᾽ αρπήδοντος ὡς λέοντος xai 

7 κλητικὴ ἀποβολῇ τῆς ληγούσης Σαρπῆδον, προπαραπαρξυίαρ μετὰ συστολῆς τῆς ληγούσης. xai πολ- 

"Aayov ἡ τοιαύτῃ κλίσις εὑρεϑήσεται παρὰ τῷ mouj* τῇ. Τὸ δὲ βουληφόρε ὑποχρύπτει σχῶμμά τι, ὡς591 

δῆϑεν μὴ ἀνδρείου τοῦ “Σαρπηδόνος ὦ ὄντος QJ. is μόνον βουλευτοῦ. διὸ καὶ ὑποκατιὼν ἀδαΐμονα μάχης 

αὐτὸν λέγει, καὶ ἀντὶ τοῦ, τίς ἀνάγκη ἐνταῦϑά σε εἶναι; τίς τοι ἀνάγκη, qoi, πτώσσειν ἐνθάδε; 

τὸ διατρίβειν εἰς τὸ πτώσσειν μεταλαβών. ὡς xol ἀλλαχοῦ, ἐνθάδε ἐῤῥων φησὶν ἀντὶ τοῦ ἐπὶ φϑορᾷ 

διατρίβων. ( Vers. 654.) Τὸ δὲ, τίς τοι ἀνάγχη, φανερῶς δηλοῖ μὴ ἀναγχαστὸν ἀλλ ἑκούσιον εἰναι 

τὸν Σαρπηδόνα σύμμαχον τοῖς Τρωσίν. ἰστέον δὲ χαὶ ὅτι ἐπὶ παντὸς ἀνάνδρου, μάτην παρόντος τῇ 

5o μάχῃ, δύναται λέγεσϑαι τὸ, τίς τοι ἀνάγκη πτώσσειν ἐνθάδ᾽ ἐόντι, μάχης ἀδαήμονι, φωτί; 0 καὶ χατὰ 

αἰτιατικὴν πτῶσιν λεχϑὲν ἀσολοίκιστόν ἐστι διὰ τὸ πτώσσειν, ἵνα ἦν, τίς - ἀνάγκῃ, πτώσσειν Ot 
ὧδε ἀπόλεμον ὄντα. καὶ ὅρα ὅτι οὐ λέγει πτήσσειν ἀλλὰ πτώσσειν, ἐξ οὗ καὶ "τὸ πτωσχάζειν καὶ πτὼξ 10 

λαγωός. (Vers. 635.) Καὶ σημείωσαι τὸ σφοδρὸν καὶ καταφορικὸν τῆς λέξεως. πρὸς δὲ τὸν μάτην 
ἐξισούμενον παλαιοῖς ἀγαϑοῖς ἀνδράσι παρῳδήσας μικρὸν εἴπῃ &v τις τὸ, ψευδόμενοι δέ σε φασὶ 

τοιόνδε τινὰ εἰναι, ἐπεὶ πολλὸν κείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν, οἵ τοιοίδε ἐγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνϑρώπων. 

( Vers. 638. ) TO δὲ, ἀλλ᾽ olov τινά φασιν εἶναι ἐμὸν πατέρα ϑρασυμέιινονα, ϑυμολέοντα, υἱὸς ἂν 

εἴπῃ, σεμνυνόμενος ἐπὶ πατρὶ ἀνδρείῳ ἀποιχομένῳ. ( Vers. 659. ) ̓Ενταῦϑα δὲ σημείωσαι καὶ ὅτι τὸ 

ϑρασυμέμνων, ἤγουν ϑρασὺς χαὶ μένων, σύνϑεσίς ἐστι τοῦ μένος καὶ ϑάρσος, ὃ φϑάσας εἶπεν 
ἐπὶ τοῦ Διομήδους, χαὶ ὅτι τὸ ϑρασὺς ἐνταῦϑα ov ψόγον ἔχει, ἀλλ ἶσον ἐστὶ τῷ ϑαῤῥαλέος. ἡ δὲ 

4o ἀνάγνωσις τοῦ ϑρασυμέμνων ὡς τὸ dyauíuvuv. δῆλον δὲ ἐκ τούτων ὡς καὶ τὸ ἁπλοῦν ὁ μέμγνων, 
xe καὶ ὁ μένων, ἀνδρείους ὑποδηλοῦσι. (Vers. 638.) Τὸ δὲ, βίη ᾿Ἡραχληείη, χεῖται χαὶ ἐν 
τῇ Βοιωτίᾳ, καὶ ἐγράφη περὶ αὐτοῦ ἐχεῖ, "IvÓa κεῖται καὶ σχῆμα χαινοπρεπὲς, ὅμοιον τῷ, ψυχὴ 20 

Τειρεσίου, χρύσεον σχῆπτρον ἔχων. τοιοῦτον γὰρ. χαὶ ἐχεῖσε τὸ, βίη ᾿Ἡρακληείη, πέρσας πόλεις, ἤγουν 

“Ἡρακλῆς, πορϑήσας, Ἱ ἵνα καὶ αὐτόϑι μὴ πρὸς τὸ ῥητὸν ϑῆλυ ἀλλὰ πρὸς τὸ νοητὸν ἄῤῥεν j σύντ v^ 

450 γένηται. ὅμοιον δὴ κανταῦϑα τὸ, ἀλλ᾽ οἷον τινά φασι βίην “Ἡρακληείην εἶναι. τὸ μὲν γὰρ εὐϑὺ x 

χοινὸν ἣν εἰπεῖν, ἀλλ οἵαν τινά φασι τὴν ᾿“Εἰρακλέος εἶναι βίαν" ὁ δὲ πρὸς τὸ νοητὸν ἤγουν πρὺς τὸν 
ΓΙ H 2 
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Ἡρακλῆν ἀποτεινάμενος. ἔφη τὸ, ἀλλ οἷον τινά" εἰ μὴ ἄρα ϑηλυχοῦ γένους ἐστὶ τὸ oloy Δττιχῶς. Τὸ 

δὲ φασὶ περίφημον χαὶ ὡς εἰπεῖν περίφατον εἶναι τὸν Ἡρακλέα δηλοῖ. ( Vers. 643. sqq.) ᾿Ιστέον δὲ 
xai ὡς ἐν μέσῳ τῶν τοῦ Τληπολέμου λόγων κεῖται ψόγος ἐπὶ δειλίᾳ στρατηγοῦ τὸ, σοὶ δὲ χαχὸς μὲν 

ϑυμὸς, ἀποφϑινύϑουσι δὲ λαοί. τὸ δὲ ἐφεξῆς ἀπειλητιχόν ἐστι κατὰ βοηϑοῦ ἀλυσιτελοῦς παρωδηϑὲν, 
30 οἷον" οὐδέ τί σε τοῖς δεῖνα ὀΐομαι ἄλκαρ ἔσεσθαι, οὐδ᾽ εἰ μάλα xagre* góc ἐσσι. εἶτα ὅρα ὕτι πολλαχοῦ 

φιλοτίμως ἔχων εἰς τὸ φράζειν ὁ ποιητὴς ποιεῖ αὐτὸ καὶ ἐνταῦϑα, τὸ ἀποθανεῖν διὰ μὲν τοῦ [Aavxov . 

εἰπὼν πύλας ᾿Αΐδαο περήσειν, διὰ δὲ Σαρπηδόνος ψυχὴν Aid. δοῦναι. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ, πύλας 
Ἅιδου περήσειν, ἤγουν εἰς Ἅιδην ἀπελϑεῖν, μύϑου ἤρτηται τοῦ πέραν περὶ τὰ τοῦ ᾿ὨΩχεανοῦ ἑσπέρια 
πλάττοντος εἶναι τὸν “Διδην, ὡς καὶ ἐν τῇ Ὀδυσσείᾳ φαίνεται. ( Vers. 651.) Τὸ δὲ ἀπέδωχε τὸ χρεω- 
στιχῶς δοῦναι δηλοῖ. (Vers, 654.) Τοῦ δὲ κλυτοπώλου ἡ εὐϑεῖα ἔοιχε προπαροξύνεσθαι κατὰ τὸ YO 
εὔπωλος. Ἔστι δὲ τοιοῦτος ἽΔιδης, οὗ κλυτὴ ἡ ἐπιπώλησις, ἤτοι ἔφοδος. μηνύουσι γὰρ τοὺς ϑανόν- 
τας οἱ ἐπ᾿ αὑτοῖς ϑρῆνοι, ἢ 0 κλυτοὺς ἔχων ἵππους, πανταχοῦ γὰρ οἰδὲ φϑάνειν ὁ ϑάνατος. εἰχασϑεἰη 

δ᾽ ἂν ποτε χλυτοπώλῳ “Ἅιδῃ ἀστείως xci ὁ δι᾿ ἱπποτροφίας ἐπιτρίβων τινάς. Τὸ δὲ, ἀνέσχετο ἔγχος, 
áo Ὁμήρῳ & ἀρέσχει παϑητιχῶς λεχϑέν" ἡ δὲ χοινὴ χρῆσις ἀνέσχε χεῖρα φησὶ καὶ ἔγχος xal τὰ ὅμοια. λὲν yh 

δὲ καὶ Up παϑητικὴν ἀνασχόμενος. δῆλον δὲ ὡς οἶδε χαὶ τὰ ἐνεργητιχὰ, ἤγουν τὸ ἀνέσχε χαὶ 
592 τὸ ἀνασχών. *( Vers. 656.) Ὁμαρτῇ, τουτέστιν ὁμοῦ, 0 re Σαρπηδὼν καὶ ὁ Τληπόλεμος ἀφῆκαν δού- 

para μαχρὰ xar ἀλλήλων, καὶ ὁ μὲν αὐχένα μέσον βληϑεὶς τέϑνηκε, Σαρπηδὼν δὲ μηρὸν ἀριστερὸν 
βάλλεται καὶ ἡ αἰχμὴ τῷ ὀστέῳ ἐγχρίπτεται, οὐ ϑνήσκει δὲ, ἀλλὰ δῖοι ἑταῖροι ἐξέφερον αὐτὸν πολέμοιο, 
ταμιευόμενον ἀλλαχοῦ εἰς ἀναίρεσιν τῷ “Πατρόκλῳ. διό φησι" πατὴρ δ᾽ ἔτε λοιγὸν ἄμυνε. βάρυνε δέ, 
φησιν, αὐτὸν δόρυ μαχρὸν ἑλκόμενον. οὐ γάρ τις ἐπεφράσατο οὐδ᾽ ἐνόησε μηροῦ ἐξελκῦσαι αὐτὸ, ὄφρ᾽ 20 
ἐπιβαίη,; σπευδόντων; τουτέστιν ὀρϑὸς σταίη. τοῖον γὰρ ἔχον πόνον ἀμφιέποντες. καὶ σημείωσαι ὅπως 
ἡ σπουδὴ χαὶ ἀγωνία ἐχχρούει τινὰς τοῦ δέοντος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ ἁμαρτῇ, ὃ γίνεται ἀπὸ τοῦ ἅμα 
χαὶ τοῦ ἀρτῶ , ἢ μὲν συνήϑεια περισπᾷ, ὡς τὸ HI, “πολλαχῇ, xci ὅσα τοιαῦτα, ἐν οἷς καὶ τὸ ἡσυχῇ, 

καὶ βῆ, ὄνομα φωνῆς προβάτου, ὀνοματοποιηϑὲν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται. ᾿4ρίσταρχος δὲ ὀξύνει, 

20 ὡς ἐν τοῖς novos xat “Ἡροδώρου φέρεται, λέν γων ἐκ τοῦ ᾿ἁμαρτήδην συγκοπῆναι «vro. ἰστέον δὲ 

ὡς , εἰ καὶ ὁμαρτῇ τὸ ῥηθὲν ἐπίῤῥημα γράφεται κατά τινὰ τῶν ἀντιγράφων, ἔχεται λόγου διὰ τὸ καὶ 
τὸ ἀχολουϑεῖν ἁμαρτεῖν τε λέγεσθαι διὰ τοῦ ἃ xci ὁμαρτεῖν διὰ τοῦ O ἐκ τῆς αὐτῆς ἐτυμολογίας τῷ 

ἐπιῤῥήματι, ὡς ἔστι γνῶναι xoi αὐτὸ ἐκ τῶν παλαιῶν. (Vers. 664.) Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ ἐξέφερον 

ἤτοι φοράδην ἀπῆγον τὸν Τληπόλεμον. καὶ τὸν Σαρπηδόνα. (Vers. 665.) Τὸ δὲ, ovx ἐπεφράσατο 

οὐδ᾽ ἐνόησε, δοκοῦσι διαφορὰν ἔ ἔχειν τινά. ᾿Επιφράσασϑαι μὲν γὰρ τὸ βουλεύσασθαι. xai χρόνον τινὰ 20 

τρῖψαι τῇ καταλήψει" eorr δὲ τὸ δίχα βουλῆς ἀχρόνως οἷον τὸ δέον καταλ αβεῖν, οἷον" νόησε δὲ δῖος 
Ὀδυσσεὺς, ὃ ὃ uer ὀλίγα Οξὺ νόησε φησὶν ἐπὶ “Ἕκτορος. 5 καὶ ἄλλως διαφέρει τὸ νοῆσαι τοῦ ἐπιφρά- 

σασϑαι c. λόγῳ καὶ προμηϑεὺς καὶ ἐπιμηϑεὺς, ὡς icio poma μὲν τὸ νοῆσαι, δευτερεύειν δὲ τὸ ἐπι- 

3o φράσασϑαι" εἰ καὶ ὃ ποιητὴς ἄλλως κατὰ ὑστερολογίαν ᾿ἐσχημιάτισεν. ( Vers. 657.) Ἔν δὲ τοῖς 
εἰρημένοις καὶ τὸ τάχος τῶν ἀφεϑέντων δοράτων ἐμφαίνων οὐχ ̓ ἁπλῶς κινηϑῆναι αὐτὰ εἶπεν, ἀλλὰ 

συντόνως, ὡσεὶ καὶ ἄημα, 0 ἐστι πνεῦμα" οὗ Suo TO ἄω, οὗ —" τὸ αἵσσω. ἔφη yao" τῶν 
μὲν ἁμαρτῇ δούρατα μακρὰ ἐκ χειρῶν ἤιξαν, ὡς εἰ καὶ ἀκόντων ἐχείνων ἐξώρμησαν οἷα τινὰ ἔμψυχα. 
οὕτω δὲ ὑποκαταβὰς ἔ ἔφη. ὡς ἐπὶ ἐμψύχου τὸ, αἰχμὴ δὲ διέσσυτο μαιμώωσα, ὃ περ ἐπὶ Ὀδυσσέως μετ᾽ 

ὀλίγα «πυριολεκτῶν ἐ ἐρεῖ ἐν τῷ, μαίμησε δέ οἱ φίλον ἦτορ. ψυχοῖ γὰρ οἷον αὐτονόμως πολλαχοῦ τὰ 451 

39385 ὁ o ποιητὴς. ὅτ᾽ ἂν ἐνθέρμως xoi μετὰ συντονίας πέμπωνται. *( Vers. 670.) Ὀδυσσεὺς ἀλλαχοῦ 4o 
μὲν τλήμων ὑ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ ὀγομάζειται, ἐνταῦϑα δὲ τλήμονα Meter d ἔχειν λέγεται, ὃ καὶ αὐτὸς ἐχεῖνος 

δηλοῖ ἐν τῷ, τέτλαϑι, κραδίη, καὶ χύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἕτλης. ἐξ οὗ ὅπερ ἄλλοι τὸν τλησιχάρδιον συν- 

τεϑείκασι. Σημείωσαι δὲ ὅτι κυρίως μὲν τλήμων ὃ εὔτολμος, ὡς καὶ ἄτλας ὃ οἱονεὶ πολ ὕτλας. TU 
xoi δὲ ἐπὶ δυστυχοῦς τὴν λέξιν τιϑέασιν, ὡς καὶ τὸ τάλας. Φράξει δ᾽ ἐνεταῦϑα 0 ποιητὴς οὕτω" νόησε 

δῖος Ὀδυσσεὺς, τλήμονα ϑυμὸν ἔχων" “μαίμησε δέ οἱ φίλον "09, μερμήριξε δὲ, καὶ ἑξῆς. ταῦτα δὲ 

ἀνδρείῳ βουλευτῇ οἰκεῖα εἰσὶν, ἐν οἷς τὸ μερμήριξε διασαφητικόν ἔστι TOV, μαίμησς δέ οἱ φίλον ἧτορ. 
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᾿Ενϑυμητέον δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὅτι τὸ ἔχειν καὶ τὸ τλῆναι τὴν γεωρ"γιχὴν ἐχέτλην συντίϑησιν, ἣν δηλαδὴ 1o 
ὃ ἔχων τάλας τὸν βίον ἐστὴν, ἢ καὶ ἄλλως εἰπεῖν, τλήμων διὰ τὸ ἐργατικόν. ( Vers. 676.) Πολλαχοῦ 
ὃ ποιητὴς τὴν τοῦ λόγου προϑεωρίαν ἑ ἑτέροις δῆϑεν ἀνατιϑεὶς, ποιεῖ οὕτω καὶ ἐνταῦϑα, xai σχυπῶν 

αὐτὸς, ποῖον ἂν εἴη κάλλιον, «Qc γε τὸ ποιῆσαι τὸν Ὀδυσσέα ἐπιτρέχοντα τῷ “Σαρπι δόνε, ἢ κατὰ τῶν 

| “Τυκίων  ἀνδραγαϑοῦντα, κρίνει διὰ τῆς ῥητορικῆς AO vas, ἤτοι τὴς χατ᾽ αὐτὸν δεινύτητος, κάλλιον 

τοῦτο εἶναι. τὸ γὰρ ἐπιδραμεῖν τῷ Σαρπηδόνι ἀλυσιτελές" οὐ γὰρ μόρσιμον ἢν, φησὶ, ϑανεῖν ἐχεῖνον 
ὑπὸ τῷ Ὀδυσσεῖ, καὶ οὕτω σκοπήσας αὐτὸς καὶ ἐπιχρίνας ἐν σχήματι καταστάσεως χαὶ προεχϑέσεως, 

εἶτα πλάττει τὸν Ὀδυσσέα σχοποῦντα, ἢ προτέρω, ἤγουν προσωτέρω, περαιτέρω, διώκοι τὸν Σαρπη- 
δόνα, ἢ πλεόνων “υχίων ἀπὸ ϑυμὸν ἕλοιτο. xci λέγει ὅτι ἡ AO nva, τουτέστιν ἡ ἐν τῷ ̓ Οδυσσεῖ φρό- 

10 γησις, κατὰ πληϑὺν “υκίων τράπεν, ἤγουν ἔτρεψε, τὸν τοῦ Ὀδυσσέως ϑυμὸν, oig "xai ἐμπεσὼν ἀναι- 20 
| gei. Κοίρανόν vé τινα καὶ Aaoroge Χρόμιόν τε ᾿Δλκανδρόν τε καὶ “ἅλιον καὶ Νοήμονα καὶ Πρύτανιν, 

( Vers. 677.) Καὶ ὅρα ὡς τὸ κοίρανος καὶ ἀλάστωρ xoi νοήμων καὶ πρύτανις τὰ προσηγορικχὰ εἰς χύρια 
ἐχρησίμευσαν τῷ ποιητῇ, καὶ ὅτι συντόμως ἐπιδραμὼν δυσὶ στίχοις ἑπτὰ κύρια ἐμπεριέλαβε. κατωτέρω 

- μέντοι ἐπὶ “ἔκτορος τρισὶ στίχοις ἐξ χύρια ἐντίϑησιν ἀνὰ δύο ἐν ἑκάστῳ στίχῳ διὰ τὸ καὶ ἐπιϑέτοις ἐχεῖ 
| κοσμεῖν σεμνότερον τοὺς πίπτοντας “ἔλληνας. ᾿Εν δὲ τῷ, πλεόνων Jfvxiov Óvuov, πλέονας τὴν 

πληϑὺν λέγει. ἐπάγει οὖν, xarà πληϑὺν “υκίων. τοῦτο δὲ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ ἑνὸς τοῦ Σαρπη- 
δόνος ὥστε ἐχ τούτου νοητέον ληφϑῆναι τὸ τὸν μέγαν μὲν ἕνα λέγεσϑαι, πολλοὶς δὲ καὶ πληϑὺν τὸν 
χυδαῖον λαόν. εἰ δὲ καὶ τοὺς iplo Hégne πλείονας φαμὲν, οἷον, ἐχινδύνευσα παρὰ τοὺς πλείονας 
ἀπελϑεῖν, ἤγουν ϑανεῖν, εἴη ἂν xoi αὐτὸ ἐξ Ὁμήρου ἀποσυληϑέν. κΣημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἐν τῷ χωρίῳ $o 

|! 20 τούτῳ τὸ μὲν Xooutoc κύριον. παροξύνουσιν οἱ παλαιοὶ, τὸ δὲ “ἅλιος προπαροξύνουσι, λέχονξες ἃ ὕτι, 

xay ἐπὶ χυρίων παροξύνεται 1 τὰ τριβράχεα, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, οἷον Δολίος, Tvyios, Χρομίος, 

| ἀλλὰ σημειώδη τὸ “Ἅλιος, Ξένιος. "Ἄνιος καὶ Κρόνιος, χύρια μὲν ὄντα καὶ τριβράχεα, προπαροξυνό- 
μενα δέ. τινὲς δὲ καὶ τὸ “Δλιος xvgiov ἐνταῦϑα παροξύνουσι. *( Vers. 679.) -Avópstov στρατηγῶν τὸ, áo 

καί νύ x ἔτε πλέονας χτάνε δῖος ὁ δεῖνα, εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε μέγας κορυϑαίολος δεῖνα. βὴ δὲ διὰ προ- 

| μάχων χεχορυϑιμένος αἴϑοπι χαλκῷ, δεῖμα φέρων χαὶ τὰ ἑξῆς. ἐν οἷς xai σχῆμα κεῖται ἀντίϑετον ἐπὶ 
" Exrogt. τὸ, 4εῖμα φέρων Δαναοῖσι" χάρη δ᾽ ἄρα οἱ προσιόντι Σαρπηδών. λέγει γὰρ ὅτι φόβον μὲν 
᾿Αχαιοῖς, xev. δὲ τῷ “Σαρπηδόνι ἐνεποίησεν ἡ τοῦ Εχτορος ὁδός. ἐσχημάτισται δέ πως καὶ καινότερον. 

| ἦν γὰρ ἄλλως τὸ ἀκόλουθον εἰπεῖν" δεῖμα φέρων Δαναοῖς . χαρὰν δὲ τῷ Σαρπηδόνι. τοιοῦτο χαὶ πρὸ 

452 μικροῦ περὶ ᾿Ενυοῦς καὶ Ἄρεος τὸ, ἡ uiv ἐ ἔχουσα χυδοιμὸν, ΄ἄρης δὲ ἔγχος ἐνώμα. καὶ Ἀἐκεῖ γὰρ ἡ cvvra-594 

30 ἕξις ἀπὸ μετοχῆς εἰς ῥῆμα μετέπεσεν. *( Vers. 684.) Κείμενος 0 Σαρπηδὼν λέγει πρὸς τὸν ἽἝχτορα" n ὴ δή 10 

m ἕλωρ Δαναοῖσιν ἐάσης κεῖσθαι, ἀλλ ἐπάμυνον. ἔπειτα ue xal λίποι αἰὼν ἤγουν ἡ ζωὴ, ἐν πόλει ἡμε- 

τέρῃ, ἐπεὶ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ἔγωγε νοστήσας οἷχόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν εὐφρανέειν ἄλοχόν TÉ φίλην 

καὶ νήπιον υἱόν. οἶχτον δὲ πολὺν ἔχει ὃ λόγος, ὀρφανίαν φράξων παιδὸς χαὶ χηρείαν γυναικὸς καὶ τάφον 

ἐπ ̓ ἀλλοδαπῆς. διὸ χαὶ Ὅμηρος ἐπεσημειώσατο ὀλοφυδνὸν ἔπος εἶναι τὸ τοιοῦτον. καὶ ὅρα οἷα ἔτυχεν 

αὐτῷ τὰ τοῦ πράγματος. ὃ γὰρ πρὸ μικροῦ πολὺς χαὶ μαχρὰ ὀνειδίζων τὸν "Lxroge ἐνταῦϑα οἰκτρὸς 

ἱκέτης αὐτοῦ γίνεται" ὁ δὲ οὐχ ἐγκοτεῖ, ἀλλὰ ἐλεεῖ ἄνθρωπον, ἐν δευτέρῳ τῆς τῶν Τρώων συμμαχίας 
τὰ φίλτατα ϑέμενον, χαὶ οὕτως ἐπαμύνειν σπεύδει, ὡς διὰ τὸ τάχος μηδὲ προσειπεῖν τὸν Σαρπηδόνα, 

ἵνα μὴ λάϑῃ ἐν τῷ ὁμιλεῖν προηκάμενος τὸν καιρόν. φησὶ γὰρ ó ποιητής" ( Vers. 689. ) rov δ᾽ οὔτε 

npo*céqr, ἝἍἝχτωρ, ἀλλὰ παρήιξε, λελεημένος, ὄφρα τάχιστα ὥσαιτο ᾿Αργείους. Καὶ ὅρα χἀνταῦϑα 20 

4o σιγὴν ἔλλογον διὰ σπουδήν. Σημείωσαι δὲ xci ὅτι οὐ τὸ ϑανεῖν τὸν Σαρπηδόνα λυπεῖ, ἀλλὰ τὸ ἀνεχδί- 
| Xntov χεῖσϑαι καὶ ἀβοήϑητον. διὸ λέγει" ἐπάμυνον, ἔπειτά μὲ καὶ λίποι αἰών" περὶ οὗ προείρηται. 

τοῦτο δὲ εἴποι ἂν ὃ ϑερμῶς προχαλούμενός τινα εἰς βοήϑειαν. ( Vers, 683.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τοῦ ὁλο- 
φυδνὸν προὐπόκειται ϑέμα τὸ ὀλοφύζω, G ὅμοιον τῷ ῦ ὀλολύξω, 1 ἵνα ὡς παίζω παιδνὸν, οὕτως ἢ χαὶ ὀλοφύζω 

ὁλοφυδνὸν, καὶ ὥς περ ὀλολύζω ὀλολυγὼν, τρύζω τρυγὼν, οὕτω χαὶ ὀλοφύξω ὀλοφυγδὼν, ὡς τὸ, ὁλο- 

φυγδόνα φύσεις. εἰ δὲ καὶ τὸ ἔϑνος οἱ Ὄλοφύξιοι € ἐχ τοῦ τοιούτου παράγονται ῥήματος, ἀφ᾽ ὧν παίζει 

| τοὺς Ὀτοτυξίους ὁ κωμικὸς, οὐχ ἔστι στερεῶς εἰπεῖν. πόλις δέ, φασι, Θρᾳκιχὴ περὶ ϑων ᾿Ὀλόφυξος, 

——— 
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ἀφ᾽ ἧς ἱστορεῖταί rig Ἡρόδοτος, γράψας περὶ νυμφῶν, (Vers, 690.) Τὸ δὲ λελεημένος ὡς τὸ τετιημέ- 
So vog. ποιητικὰ δὲ ἄμφω, "οὐ μήν nore πεζά. ( Vers. 691.) Τὸ πολλοὺς φονεῦσαι περιφράζων, πολέων 

33 ϑυμὸν ἀφελέσϑαι φησίν. *(Vers. 695.) Οἱ παλαιοὶ διὰ τὸ τὸν Δία ἤγουν τὸν ἀέρα ζωῆς εἶναι 

αἴτιον, τοιοῦτον δὲ χαὶ τὴν δρῦν πάλαι ποτὲ χρηματίσαι, ὅτε οἱ ἄνϑρωποι δρυκάρποις ἀπετρέφοντο, 

διὸ καὶ φηγὸς 2 δρῦς λέγεται. παρὰ τὸ φορεῖν, διὰ τοίνυν ταῦτα τῷ Zu τὴν δρὺν ἀνιέρωσαν, τὸ ζωο- 

τρόφον φυτὸν τῷ ζωογόνῳ. ἣν τοίνυν καὶ πρὸ τῆς ΤΙ ϑοίας δρῦς ἱερὰ τῷ Διὶ, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται; 

ὑφ᾽ ἡ διὰ τὴν σκιὰν καϑίζουσι νῦν οἱ Ἵύκιοι τὸν τοῦ Διὸς Σαρπηδόνα. ἣν xci περικαλλέα λέγει 

φηγὸν , διότι, ὡς εἰχὸς, ἀϑιγὴς ἦν, ὡς οἷά τις τεμενία καὶ διὰ moveo ἀμφιλαφὴς xot ἀμφιϑαλῆς, 

4o ὡς μηδενὸς ἐχεῖϑεν τολμῶντος δρέπεσϑαι. ov μόνον δὲ διὰ σχιὰν "ὑπὸ τῇ δρυΐ τὸν Σαρπηδόνα καϑί- 

ἕζουσιν, ἀλλὰ καὶ ὡς εἰς ἱερόν τινα τόπον, καϑὰ xci τὸν Aiveav ἐν τῷ τοῦ AnoÀLovog ἀδύτῳ. ᾿Εν- 

δθδταῦϑα δὲ c ὅρα καὶ τὸ, ὑπὸ Διὸς φηγῷ" τὴν γὰρ ὑπὸ πρόϑεσιν καὶ νῦν δοτικῇ συνέταξεν. *( Vers, 694. ) 

? ^Ev τῷ, ἐκ δ᾽ ἄρα μηροῦ δόρυ μείλινον ὦσε ϑύραζε, ἁπλοϊχῶς εἶπε τὸ ϑύραξε ἀντὶ τοῦ ἔξω, ὥς που 

καὶ ἰχϑὺς ἐκ ϑαλάττης ῥίπτεται ϑύραζε ἤτοι ἔξω, Ὅρα δὲ τὸ ὦσεν OUX ἐπὶ τῆς συνήϑους τεϑὲν σημα- 

σίας ἤγουν τῆς ἐκ τῶν κάτω ἐπὶ τὰ ἄνω κινήσεως, ἀλλὰ ληφϑὲν ἀντὶ τοῦ ἐξήγαγε, μετὰ τῆς ἐξ μέντοι 

mood écsug , ἵνα ἢ τὸ ἐντελὲς ἐξῶσεν, ᾧ ἐναντίον τὸ προῶσε xoi διῶσεν. ( Vere. 696. sqq. ) ̓Ἐξελκυ- 
σϑέντος τοῦ δόρατος. ἐκ τοῦ μηροῦ τοῦ Σαρπηδόνος ἔλιπεν αὐτὸν 7 ψυχὴ, ὅ ) πέρ ἐστι νῦν οὐ ϑανεῖν, 

ἀλλὰ λειποψυχῆσαι, 0 χαὶ λειποϑυμεῖν συνϑέτως φαμέν. εἶτα διασαφῶν ἐπάγει" κατὰ δ᾽ ὀφϑαλμῶν 
χέχυτ᾽ ἀχλάῖς * αὖϑις δ᾽ ἀμπνύνϑη, ἤγουν ἀνέπνευσεν ἀναλαβὼν ἑαυτὸν, περὶ δὲ avou,, qot , Βορέαο 

10 ζώγρει ἐπι πνείουσα κακῶς κεκαφηότα ϑυμόν. Καὶ σημείωσαι ἔπαινον τοῦ Βοῤῥᾶ. ὁ μὲν γὰρ ἐν τοῖς 

τοιούτοις πυχνοῖ τὴν τῆς σαρκὸς ἐπιφάνειαν καὶ οὕτως ἔσω ἀντιπεριιστῷ τὸ Üsguóv' ὃ δὲ Νότος διά- 

πνοιαν ἐργαζόμενος εὔοδα τὰ τῆς λειποψυχίας ποιεῖ, ὅϑεν καὶ εἰς νόσον ὃ Νότος παραλαλεῖσϑαι δοχεῖ, 

ὡς εἶναι μὴ ἀφυὲς εἰπεῖν τὴν γόσον εἰς Νότον ἀττικίζεσϑαι. Ὅρα δὲ τὸ yon ἐνταῦϑα ἀντὶ τοῦ ἀνε- 
ζωπύρει ἀγείρουσα τὴν ζωήν. ἀλλαχοῦ δὲ ζωγρεῖν λέγει τὸ ζῶντας τινὰς ἀγρεύειν αἰχμαλωσίας γόμῳ. ἐκ 

δὲ τοῦ τοιούτου χαὶ τὸ ζωγρεῖον παρῆκχταιυ, λέξις εἰς ῥητορείαν ἀγαϑή. Τὸ δὲ, ἐζώγρει ϑυμὸν, ἀλλα- 

χοῦ συνϑέτως ϑυμηγερέειν φησί. Τὸ δὲ, κατ᾽ ὀφϑαλμῶν χέχυτ᾽ ἀχλὺς, πρὸ ὀλίγου ἄλλως ἔφρασεν, 

εἰπών" χατ ᾿ὀφϑαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψε. ( Vers. 697. ) Τοῦ δὲ ἀμπνύνϑη πρωτότυπον τὸ πνύω, 

10 

Il  ΜΡΎΝ 

aod, “νὰ 

ἐξ οὗ xoi ὃ πεπνυμένος. αὐτοῦ δὲ προὔπάρχει τὸ πνέω πνῶ, ἵνα ἢ ὡς ϑῶ ϑύω, Qc óvo, οὕτω πνῶ 

20 *zvvo , ἐξ οὗ χατὰ πλεονασμὸν καὶ τὸ πινύω, ὅϑεν πινυτὸς ὁ συνετός. ἐκ δὲ τοῦ πινύω κινεῖται τὸ 

πινύσσω, ὃ ἐστι “συνετίζω , οὗ στέρησις ἀπινύσσειν τὸ ἀσυνετεῖν ἤτοι ἀφραίνειν. ( Vers. 698.) Τοῦ 

δὲ κεχαφηότα, 0 ἐστιν ἐκ »πεπνευχότα, πρόεστι τὸ χάπτω ἢ χάπω, ἐξ OU xci κῆπος καὶ χάπη ἡ κατα- 
σπονεομένη τοῖς περὶ αὑτὴν ἀλόγοις. ἐχεῖϑεν παρακείμενος έκαφα, ὃς ἀναβὰς εἰς ἐνεστῶτα γίνεται 

καφῶ χαφήσω, οὗ μετοχὴ ᾿Ιωνιχὴ διὰ τοῦ ἢ χεκαφηὼς,. ὃ ἀντίϑετόν ἐστι πρὸς τὸ ἀμπνύνϑη. λέγει 

γὰρ ὡς ἐχπεπνευχὼς ὃ Σαρπηδὼν αὖϑις ἀγνέπνευσεν, εἴτ᾽ οὖν ἐπανῆλϑεν εἰς τὸ πνεῖν. οὐκ ἀσχολεῖται 

δὲ πεζὸς ῥήτωρ οὔτε περὶ τὸ ἀμπνύνϑη οὔτε si τὸ “»εκαφηώς. Ὅρα δὲ μή ποτε οὐχ ἀρχῇ πρὸς τὸ ἐχ- 

πνεῦσαι τὸ κεκαφηότα μόνον δίχα τοῦ κακῶς ἐπιῤῥήματος. ἔστι γὰρ εἰπεῖν κεχαφηότα μὲν τὸν ἁπλῶς 
πνεύσαντα, χαχῶς δὲ κεχαφηότα τὸν δυσπνοίσαντα, ὡς μεκροῦ καὶ ἐχπνεῦσαι, ὅτι δέ τινὲς καπῶ 

0 χκαπήσω A nor περισπωμένως, ἐξ οὗ ᾿Ιωνικῶς nex TU. καὶ μεταϑέσει τοῦ ψιλοῦ εἰς δασὺ κεχαφηὼς, 

56 δηλοῦται καὶ αὐτὸ ἀλλαχοῦ. *( Vers. 699. sq. ) “ργεῖοι ὑ ὑπ᾽ "Aon xal Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ οὔτε ποτὲ 
προτρέποντο μελαινάων ἐπὶ νηῶν οὔτε ποτ᾽ ἀντειρέροντο μάχῃ, τουτέστεν οὔτε προτροπάδην κατὰ 
κράτος ἔφευγον οὔτε ἄντην ἐφέροντο, ἀλλὰ τὸ μέσον ἀμφοῖν ποιοῦντες αἰὲν ὀπίσω χάζακτο, καϑὰ 

40 φϑάσας παρήγγειλεν ὃ ο Διομήδης » 0 πέρ οὔτε φεύγειν ἄντιχρυς ἔστιν οὔτε ἀνϑίστασϑαι. Ar*rwxov δὲ 
τὸ ὑπ Aon καὶ “ἕχτορι, χαὶ ἔστιν ἀντίπτωσις, λῃρϑὲν ἀντὶ TOU ὑπ᾽ Ἄρεος καὶ "Exropoc. οὕτω δὲ xai 
πρὸ ὀλίγου ἔλεγεν ἐν τῷ, ὑπ᾽ ἐμοὶ δμηϑέντα, xci ἐ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα. ( Vers. 700.) To δὲ , οὔτε 
ποτὲ προτρέποντο οὔτε ποτὲ ἀντεφέροντο, σχῆμα ἐστὶ κάλλους διὰ τὴν ἐπαναφορὰν xal τὰ πάρισα. 
ἔστι δὲ ἐπαναφορὰ μὲν ἐνταῦϑα ἡ ἐν ἀρχὴ διττολογία τοῦ οὔτε ποτέ" πάρισα δὲ ἤγουν ὁμοιοτέλευτα 

καιρεώτατα xal ἀνεπιβούλευτα τὸ προτρέποντο καὶ ἀντεφέροντο. ἐχ δὲ τοῦ ἀντεφέρεσϑαι τὸ ἀντιφερί- 

20 
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d παράγεται. *( Vers, 703.) "dxpav τοῦ "Extogog ἀνδραγαϑίαν ἐνδείξασθαι ϑέλων ὁ ποιητὴς ἐρωτᾷῦ98 
οἷον ἑαυτὸν καὶ τὴν οἰκείαν Μοῦσαν" ἔνϑα τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽ ἵστατον ἐξενάριξεν᾽ 'ἕχτωρ τε καὶ 5 
χάλκεος done; ὡς δῆϑεν ὑπὸ πολυπληϑίας μηδὲ ἔχων κατ᾽ ὄνομα φράζειν τοὺς ἀνῃρημένους. σημείω- 

cat δὲ ὅτι καίτοι γε οὕτω σχηματίσας μεγαλοπρεπῶς τὸν λόγον, ὕμως ὀλιγωτέρους ποιεῖ πίπτοντας 
ὑπὸ τούτων τῶν δύο ἤ περ ἀνωτέρω ὑπὸ μόνου τοῦ Ὀδυσσέως. ἐκεῖνον μὲν γὰρ “ἑπτὰ ἦσαν, οὗτοι δὲ 10 
ἐξ, ὧν τέσσαρες μὲν μετὰ ἐπιϑέτων προάγονται, ἀντίϑεος Τεύϑρας, πλήξιππος ᾿Ορέστης, Τρῆχος 
αἰχμητὴς Αἰτώλιος, καὶ Ὀρέσβιος αἰολομίτρης. τῶν δὲ λοιπῶν δύο Οἰνόμαος μὲν ἁπλῶς οὕτω xci 
ψιλῶς προάγεται, “Ελενος δέ τις ὡς Οἴνοπος μόνον υἱὸς γενεαλογεῖται. τὸν μέντοι Ὀρέσβιον καὶ πλείο- 

γος λόγου ἀξιοῖ, ὡς κατωτέρω ῥηθήσεται. οὕτω καὶ ἐνταῦϑα ποικίλος ὁ ποιητὴς καὶ πολύφωνος. ὕρα 
10 δὲ τὴν ἡρωικὴν καὶ ἐν τούτοις ὁμωνυμίαν, τὸν Οἰνόμαον ὁμωνυμοῦντα τῷ τοῦ Πέλοπος πενϑερῷ, τὸν 

Ὀρέστην ὁμώνυμον τῷ ̓ 4γαμεμνονίδῃ, καὶ τὸν Ἕλενον, ὃς τῷ ἀδελφῷ τοῦ Exrogog ὁμωνυμεῖ. ὅϑεν 
χώρα δίδοται τοῖς βουλομένοις παίζειν ἐν αἰνίγμασι" αἰνίξαιτο γὰρ &v τις εἰς τὸν “Εχτορα ὡς δῆϑεν 
ἀδελφοκτόνον διὰ τοῦτον τὸν “ἔλενον. ὁμοίως δὲ διὰ αἰνίγματος ἐχπλήξει ἀκοὴν, γράψας ᾿ρέστην 
ἢ Οἰνόμαον ἀναιρεϑῆναι ὑπὸ Exropgoc, ὡς τοῦ ἀκροατοῦ δυνα "μένου παρανοῆσαί τι διὰ τὴν ὁμωνυ- 20 
μίαν. τοιοῦτόν τι ἐτεχνήσατο χαὶ ὃ εἰπὼν περί τινος, ὃν οὐκ ἀνεῖλεν ὁ Διομήδης, τὸ, τὸν χτάνε 4ιο- 
μήδης ἀνήρ' Διομήδης γὰρ ἀνὴρ ἐν τῷ τοιούτῳ αἰνίγματι ὁ ̓ Δἀχιλλεὺς, οὗ περ παλλακὴ ἦν ἡ Διομήδεια. 

154 Τὸ δὲ Ὀρέστης βαρύνεται κανὸνν τοιούτῳ κατὰ τοὺς παλαιούς. τὰ εἰς στῆς τῷ € παραληγόμενα, ἀπὸ 
ὀγομάτων ὄντα ἤτοι παρώνυμα, ὀξύνονταν μὲν ἐπιϑετικώτερα ὄντα, βαρύνονται δὲ ovy. οὕτως ἔχοντα, 
οἷον ἀργὸς ἀργεστὴς ἄνεμος, κῆδος κηδεστής. τὸ Ὀφελέτης, εἰ καὶ παρώνυμον παρὰ τὸ ὄφελος, ἀλλ᾽ οὐκ 

20 ἐπίϑετον, κύριον δέ. διὸ οὐδὲ ὀξύνεται, ἀλλὰ βαρύνεται ὡς κύριον. ὡσαύτως καὶ ᾿Ορέστης παρὰ τὸ ὄρος. 

οὕτω δὲ x«l παρὰ τὸ μένος Μενέστης κύριον. ἡ δὲ κοινὴ παράδοσις ἔτρεψε τὸ τὶ εἰς D, ὡς πρὸ μικροῦ 

| ἔψη MevécUuv ᾿Αγχίαλόν τε. "Aogioragyog δὲ Μενεσϑὴν λέγει, ὡς ̓ Απελλήν. Χάλκεον δὲ καὶ νῦν τὸν Agrv 
φησὶν, ὡς καὶ τὴν ̓ Αφροδίτην χρυσῆν, ἀπὸ τοῦ φορήματος. * ( Vers. 708. sq.) Σιαφηνείας καὶ ἐνταῦίλα 57 
πειρροντιχὼς ὁ ποιητὴς, ἐν οἷς μέμνηται τόπου τινὸς “ὕλης λεγομένου, ἵνα μὴ ἐπὲ δάσους ὀρεινοῦ νοεῖν 

ἔχοι τις αὐτὲ, πρῶτα μὲν συστέλλει τὸ δίχρονον πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς ὀρεινῆς ὕλης, ἐκείνη γὰρ 
ἐχτείνει τὴν ἄρχουσαν" εἶτα καὶ “πλησιάζειν τὴν τοιαύτην “ὕλην λέγει τοῖς περὶ Κηφισσὸν τόποις, περὶ áo 
oU ἱκανῶς ἐν τῷ Περιηγητῇ εἴρηται" ἀφ᾽ οὗ xci λίμνη Κηφισσίς. παραδεικνύων δὲ καὶ τὸν τόπον τοῦ 

Κηφισσοῦ ἐπάγει, ὅπου ἄλλοι Βοιωτοὶ, μονονουχὶ λέγων καὶ τὸν Κηφισσὸν Βοιώτιον καὶ τὴν τοιαύ- 

τὴν δὲ Ὑλην διὰ τοῦτο πρὶ τὴν Βοιωτίαν εἶναι. περὶ δὲ τούτων καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Βοιωτίαν 

γέγραπται. qv δέ, φασι, χαὶ “οκρικὴ πόλις Ὕλη, καὶ ἄλλη Κύπρου, ἀφ᾽ ἧς καὶ “ὕλάτης ᾿“ἰπόλλων 

παρὰ “Τυκόφρονι. (Vers. 719.) Τοὺς δὲ Βοιωτοὺς μάλα πίονα δῆμον ἔχειν φησὶ, διότι εὔκαρπος 

αὐτοῖς ἡ γῆ. καὶ τὸν ἀνωτέρω δὲ ῥηθέντα Ὀρέσβιον ἄνδρα “Ὑλαῖον ἤτοι Βοιώτιον, "μέγα πλούτοιοῦ 7 
μεμηλότα ἱστορεῖ, ἤτοι φροντίδα πλούτου i ἔχοντα, καὶ οὐχ ἐκ τύχης πλούσιον 1j διαδοχῆς. ᾿Ιστέον δὲ͵ 
ὅτι δοχεῖ μὲν ὃ Ὀρέσβιος οὕτω χληϑῆναι χατά τινα φερωνυμίαν τοπικὴν ἀστείως, ὡς ἐν τῇ ὕλῃ βιοὺς 
καὶ ἀνατραφείς" ταὐτὸν γὰρ εἰπεῖν ὑλαῖον καὶ ὁρέσβιον. οὐ πάνυ δὲ ἀστεῖον τοῦτο, ἀλλ ἔχει τινὰ 

διϑυραμβώδη ψυχρότητα. ὃ μὲν γὰρ ἐξ ὕλης ὀρεινῆς οὐχ ἀπεικότως ἂν ὀνομασϑείη ὀρέσβιος, ἀλλὰ 

προάφυίσιν οὐ μὴν δὲ χαὶ 0 ἐξ “Ὕλης πόλεως, εἰ μὴ τάχα διὰ μόνην ὁμωνυμίαν τῆς ὕλης. ἔστι δὲ τὸ 

περὶ τῆς τοιαύτης “Ὑλης Ὁμηρικὸν ῥητὸν τοιοῦτον" ( Vers, 708. sqq.) Ὀρέσβιος, ὃς ῥ᾽ ἐν Ὕλῃ vaieoxt, 

λίμνῃ κεκλιμένος Κηφισσίδι, τουτέστι περιεχόμενος" πὰρ δὲ οἱ ἄλλοι ναῖον Βοιωτοὶ, καὶ ἑξῆς. To δὲ 

ἄλλοι, ὡς καὶ αὐτοῦ Βοιωτοῦ G ὄντος. ᾿Ενταῦϑα δὲ ἱστορεῖ ὃ γεω) ράφος ὅτι Κηφισσίδα λίμνην οὐ τὴν 
Κωπαΐδα λέγει κατά τινας ὃ ποιητὴς, ἀλλὰ τὴν ̓γλικὴν προσαγορευομένην, διὰ τὸ, ἐν “Ὕλῃ ναίεσκε, 10 
λίμνῃ Κηφισσίδι κεκλιμένος. λέγει δὲ xai ὅτι οὐ γραπτέον Ὕδῃ, ὥς τινες ἔγραψαν" “Ὕδη μὲν γὰρ ἐν 

“υδίᾳ, ὡς δηλοῖ τὸ, Τμώλῳ i ὑπὸ νιφόεντι, Ὕδης ἐν niove δήμῳ ἡ δὲ Ὕλη Βοιωτιχὴ, ὕπου ὁ Κη- 

φισσός. διό φησιν ὁ ποιητὴς y λίμνῃ Κηφισσίδι" πὰρ δέ οἱ Βοιωτοὶ ἄλλοι. * (Vers. 714. ) Συμμαχίας 22 
εὐὐπολήπτου φραστικὸν. τὸ τῆς Ἥρας πρὸς ᾿᾿ϑηνᾶν περὶ Μενελάου, τοιοῦτον ὄν" ὦ πόποι. ἢ Ó 
ἅλιον, ἤγουν ἄρα δὴ ἢ ὄντως δὴ, μάταιον τὸν μὖϑον ὑπέστημεν, ἤγουν ὑπεσχύμεϑα τῷ δεῖνι» εἰ 
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οὕτω μαίνεσϑαι ἐάσομεν οὖλον "Ἄρηα. (Vers. 718.) ᾽4λλ ἄγε δὴ καὶ νῶι μεδώμεϑα ϑούριδος ἀλκῆς, 
ὅ ἐστι, &ÀX ἄγε δὴ καὶ ἡμεῖς βουλευσώμεϑα περὶ βοηϑείας. ἐξευτελίξει δὲ ἡ ποίησις ἐνταῦϑα τὴν Ἔχτο- 
ρος ἀριστείαν, εἰ δι᾿ [Ἄρεος γίνεται, καὶ ἅμα προκατασκευάξει εὐαφόρμως προεχϑέσεως λόγῳ τὸ πλη- 

áo γῆναι. μικρὸν ὅσον τὸν ἄρην, ὃν καὶ προσφυῶς; ὡς χαὶ προείρηται, μαίνεσϑαί φήσιν. *( Vers. 722.) 455 

Τὸ τῆς ἽΗρας ἅρμα συντεϑεὶς Ὅμηρος ἐκ τῶν κάτω χαὶ τῶν ὡσανεὶ ποδῶν τοῦ ἅρματος ἄρχεται" 
ἡ τοίνυν “Πβὴη πρῶτα μὲν ἀμφὶ τῷ ἅρματι ϑοῶς βάλε καμπύλα κύκλα, ἤτοι τροχοὺς, χάλκεα, ὀκτά- 
χνημα, καὶ ἑξῆς. εἶτα ἐπ᾽ ἄκρῳ ῥυμῷ δῆσε χρύσειον καλὸν ζυγὸν, ἐν δὲ λέπαδνα καλὰ ἔβαλε χρύσεια, 

ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν "Hw ἵππους ὠχύποδας., μεμαυῖα, ἤγουν ἐπιϑυμοῦσα, ἔριδος καὶ αὑτῆς, ἡ καὶ 
προετοιμάσασα τοὺς τοιούτους ἵππους. ἔφη γάρ᾽ ἡ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυχας ἔντυεν ἵππους Hor 
πρέσβα, ϑυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο. μεϑ' ἣν ἐπήγαγε τὰ εἰρημένα περὶ τῆς Hue. ἐν οἷς ὅρα τὸ τὸ 

δθϑἔβακλε κύκλα τῷ ἄξονι, καὶ" ἔβαλεν ἐπὶ τῷ ῥυμῷ λέπαδνα. οὐ γὰρ τὸ σύνηϑες βάλλειν ἡ λέξις ἐν τού- 
τοις, ἀλλά τινα ϑέσιν δηλοῖ χοινότερον, ὡς εἶναι καντεῦϑεν ἐκδηλότατον ὡς οὐκ ἀεὶ πολεμικὴ λέξις 
τὸ βάλλειν ἐστίν. (Vers. 7235.) Εἰσὶ δὲ ὀχτάχνημα μὲν τὰ ὀχτάραβδα διὰ πλείω στεῤῥότητα " κνῆμαι 
γὰρ νῦν αἱ ἀπὸ τῶν ἔσω χοινικίδων ἕως τῆς ἔξω περιφερείας ῥάβδοι, οὕτω ῥηϑεῖσαι πρὸς ὁμοιότητα 
ζωιχῆς, κνήμης ὑπανεχούσης τὰ ἐπιχείμενα. Χάλκεα δὲ ἐκ τῆς ἐπιπολαζούσης ὕλης * ἐρεῖ γὰρ τὰ ἐπίσω- 
τρα, ἤτοι τοὺς niece des χύχλους TOig τροχοῖς, χαλκᾶ εἶναι, εἰ xci τὰ ἐντὸς ἀργύρῳ χαὶ χρυσῷ 
συγχεχρότηνται. Vien. 725. sq.) Ποικίλως γὰρ ὃ ποιητὴς αὐτὰ χαλκεύει, χρυσὴν μὲν αὑτοῖς καὶ 

ἄφϑιτον ἱστορῶν τὴν ἴτυν, ἤγουν τὴν περιφέρειαν. φησὶ y«o' τῶν ἤτοι χρυσέη ἴτυς ἄφϑιτος" 
τὸ ὕπερϑε δὲ τὰ ῥηϑέντα ἐπίσωτρα, ryovv oi "τὴν ἴτυν περιέχοντες κύκλοι, ἤτοι οἱ χανϑοὶ, χάλκεα 

προσαρηρότα, ϑαῦμα ἰδέσϑαι. αἱ πλῆμναι δέν φησιν, ἐξ ἀργύρου εἰσὶ, περίδρομοι ἀμφοτέρωϑεν, 20 
ἤγουν ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ ἀριστερῶν τοῦ ἅρματος, ὃ ep ἀμφὶς ἐπὶ τοῦ ἀἄξονός φησιν. ( Vers. 726. ) Εἰσὶ 

δὲ πλῆμναι αἱ τῶν τροχῶν χοινικίδες ἤτοι σύριγγες, 0 ἐστιν ὀπαὶ, ἅς τινὲς xoi χνόας φασὶν, ὡς δηλοῖ 
xoi Σοφοκλῆς" ἤγουν τὰ μέσα τῶν εἰρημένων συρίγγων, εἰς ἃς ἐντίϑενται τὰ τοῦ ἄξονος ἄχρα, 
πλῆμναι καλούμεναι διὰ τὸ πλήϑεσθϑαι 1j πληροῦσϑαι ὑπὸ τοῦ ἄξονος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι πλεονασμὸν τοῦ 
y ἔσχεν ἡ Ὁμηρικὴ πλήμνη, ὡς δῆλον ἔκ τε τῆς πλήμης τῆς ἐν ὕδασι, ὁποῖαι καὶ περὶ τὸν ᾿Ωχεανὸν 
μάλιστα ἱστοροῦνται γίνεσϑαι, ἧς πλήμης παράγωγον ἡ πλημύρα, ἔτι δὲ καὶ ἀπὸ τῆς παρὰ τῷ 4ϑη- 
vaio πλημοχόης, ἧς προὔπαάρχει ἁπλοῦν ἡ πλήμη. σχεῦος δέ, φησιν, » πλημοχόη, χεραμεοῦν, βεμβε- 

30 χῶδες, ἑδραῖον ἡσυχῇ. ἀπὸ τοίνυν τοῦ πλῶ πλήσω, ἐξ οὗ καὶ "τὸ πλήϑω, πλήμη, καὶ ἐξ αὐτοῦ πλήμνη. 
οὕτω δὲ xci πόρνη καὶ μυσάχνη καὶ Αἴτνη καὶ ἄλλα πλεονασμὸν τοῦ y ἔχειν δεδήλωνται. Σημείωσαι 
δὲ ὡς ἡ πλήμνη καὶ τόρμη λέγεται, χαϑὰ δηλοῖ ὃ γράψας" τόρμη ἡ πλήμνη. εἰς ἣν ὃ ἄξων ἐνήρμο- 3o 
Grot, καὶ ὁ ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ δὲ δρόμος, ἢ ἡ καμπὴ καὶ ὃ ὕσπληξ. ἔστι δ᾽ ἐνταῦϑα προσϑεῖναι καὶ 
τὴν κατὰ “υχόφρονα τυπωτὴν τῷ τροχῷ τόρμαν, ἤγουν αὐλακοειδῆ γραμμήν. οἴδαμεν δὲ καὶ ὡς 7) τῶν 
Κρητῶν γλῶσσα τόρμαν οἶδεν ἰδίαν χαϑ' ὁμοιότητα τῶν ἐνταῦϑα. ἧς ὃ προάρχων τορμάρχης λέγεται 
παρ᾽ αὐτοῖς. Παυσανίας δὲ ἐκ τῆς τόρμης καὶ ἐκτορμεῖν λέγει τὸ τοῦ καϑήκοντος δρόμου ἐχβαίνειν. 

ΤΠροσενϑυμητέον δὲ τοῖς ἀνωτέρω ῥηϑεῖσι καὶ ἃ εἶπον οἱ παλαιοὶ παρ ̓ Εὐριπίδῃ ἐν τῷ, σύριγγες τρο- 
χῶν χαὶ ἐνήλατα, ὡς χρήσιμα πρὸς εἴδησιν καὶ αὐτά. φασὶ γὰρ ὅτι σύριγγες χοινικίδες, πλῆμναι" 

50 ἐνήλατα δὲ τὰ ταῖς χοινικχίσιν ᾿ἐμβαλλόμενα à ἢ πασσαλίσχοι , κωλύοντες ἐξιέναι τὸν τροχὸν, τὰ καλού- 
μενά, φασιν, “ἀμαξηδόνια. χαὶ οὕτω py ἐν τούτοις ἄξονος “μέρος τι τὰ ἐνήλατα" λέγεται δὲ παρὰ τῷ 

αὐτῷ ποιητῇ οὕτω καϑ' ὁμωνυμίαν χαὶ κλ μμάχων. ἐνήλατα τὰ τῶν βαϑμίδων ἄκρα ὡς ἐνειρόμενα τοῖς 

μηροῖς τῶν χλιμάκων τῶν τε πολεμικῶν χαὶ τῶν αὐταῖς ὁμοίων. Καὶ οὕτω μὲν Ὅμηρος χατήρτισε 4o 
τοὺς τροχούς" ὧν τὰ ἐπίσωτρα οὕτω λέγονται διὰ τὸ ἐπιτρέχειν, ἢ παρὰ τὸ σώξειν, ὡς ἀπὸ τῆς ἐπὶ 
προϑέσεως καὶ τοῦ σῶ τὸ ὁρμῶ ἢ τοῦ σώζω" σωστικοὶ γὰρ τῆς ἔσω περιφερείας εἰσὶν οἱ χανϑοί. Τὸν 
μέντοι τοῦ ἅρματος τούτου ἄξονα σιδήρεον εἶναι λέγει, εἰπών" σιδηρέῳ ἄξονι ἀμφὶς, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν, 
ἀμιροτέρωϑεν, ὡς πρὸ ὀλίγων ἐῤῥέϑη. (Vers. 727.) Δίφρος δέ, φησι, χρυσέοισι καὶ ἀργυρέοισιν 
ἱμᾶσιν ὡς οἷα δι᾿ ἐκείνων ed ἐντέταται. ( Vers. 7 20.) Δοιαὶ δὲ περίδρομοι ἄντυγές εἰσι καὶ ῥυμὸς 

^o &Qy votog. ἐπ᾿ ἄκρῳ δὲ εἶχε xov" 050v ζυγὸν καλὸν, xoi λέπαδνα, ὡς ἐῤῥέϑη , χαλὰ χρύσεα. αἰνίττεται 
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δὲ τοῦτα χατὰ τὴν ἀλληγορίαν τῆς Δημοῦς εἰς τὴν τοῦ ἀέρος φύσιν ὁ ποιητὴς , οὗ τὰ μὲν περὶ γὴν 
πεπάχυνται, χαὶ οὐ πολὺ μὲν NUN τὸ λαμπρὸν, ὡς οὐδὲ 0 χαλκὸς οὐδὲ ὃ σίδηρος, ἔχουσι δ᾽ ὅμως 
καί τι φαξινὸν καὶ οἷον χρύσεον ἐξ ἡλίου, ᾧ ἀνάκειται ὃ χρυσός. τὰ δὲ ἀνωτάτω καϑαρώτατα εἰσι καὶ 

ἀῤῥύπαντα διὰ τὸ πάντῃ ἀνέφελον καὶ οὐδε νοβιόϊόζαὶ ἀργυρᾶ xci χρυσᾶ" οὕτω γὰρ καὶ ὃ χρυσὸς ἰοῦ 
450 aventósxrog ἐστι καὶ λαμπρός. διὸ καὶ ἄφϑιτος χαὶ A. λέγεται, χαὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ ἔργα καλα, 

( Vers. 727. ) ̓Ιστέον δὲ ὅτι καὶ ἐν τῷ, ἀργυρέοις ἱμᾶσι, πα᾿ράχρησιν ἔχει τὸ ἱμᾶσι δι᾿ ἀπορίαν ἄλλης599 
λέξεως. κυρίως γὰρ «mo δερμάτων οἱ ἱμάντες, ἐξ ὧν καὶ ἱμάσϑλη χαὶ ἱμονιά, (Vers. 730.) Τὸ 
δ᾽ αὐτὸ voijréoy χαὶ εἰς τὰ χρυσᾶ λέπαδνα" λέπαδνα γὰρ κυρίως πλατεῖς i ἱμάντες, οἷς ἀνεδεσμοῦντο οἱ 
τράχηλοι τῶν ἵππων πρὸς τὸν ζυγὸν, παρὰ τὸ λέπω τὸ λεπίζω λέπανον, ὡς ξέω ξόανον καὶ χόπτω χόπα- 

10 yOY, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὃ λέ παδνον. τινὲς δὲ λέπαδνα τοὺς μασχαλιστῆρας φασίν. ᾿Ανταῦϑα δὲ 
σημείωσαι χαὶ ὅτι τε ἔκφρασιν D etorégov ἅρματος Ὅμηρος πεποίηται, οἷα μὴ ϑελήσας εἰς εὐτελὲς 
ἅρμα χαὶ ϑνητὸν ἑαυτὸν ἀπασχολῆσαι, καὶ ὅτι μέρη ἅρματος προέϑετο. διασκευαστιχῶς διδάξαι, ἅ εἰσι 

τὰ χύχλα, Ó ἄξων καὶ τὰ ἑξῆς, ἵνα καὶ τῶν τοιούτων ἐπιστήμων εἴη ὃ ἀκροατὴς διὰ πολυμάϑειαν. 
οὐχ᾽ ὑπόκειται δέ τι ξύλον τῷ τῆς Εἶρας ἅρματι᾽ ϑεῖον γάρ "iozw* ὅϑεν οὐδὲ δ΄ Ηφαιστος ἀπὸ ξύλων 1o 
σχευάζεν τὰ ᾿Ολύμπια δώματα. “Ὑπηρετητικὴ δὲ καὶ ἐνταῦϑα ἡ Hn: xci “Ἥρη μὲν περὶ τοὺς καὶ 
ἀλλαχοῦ χειμένους χρυσάμπυκας ἵππους, Hin δὲ περὶ τὸ ἅρμα πονεῖται. ἔνϑα ἑνὸς μὲν στίχου πρόχει- 

ται τὸ "Hon; ἑτέρου δὲ τὸ Ἥβη, 0 ὅ περ ἔχε ει τι χάλλους διὰ τὸ ἰσοφωνεῖν παρὰ γράμμα ἕν τὴν Hv 
καὶ τὴν Ἥρην, καϑάπερ ἴσως καὶ τὸ, ἤτοι χρυσέη ἴτυς, διὰ τὴν ἐν αὐτῷ ψευδοπαρήχησιν τοῦ ἤτοι 

καὶ τοῦ ἴτυς. (Vers. 720.) ᾿Ιστέον δὲ xoi ὕτι τὸ, ἔντυεν ἵππους, O ἐστιν εὐτρέπιζεν, ὥπλιζεν, ὡς 
20 ἀπὸ τοῦ ἔντεα τὰ ἁπλῶς ὅπλα τῶν ἐν ἀνϑρώποις ἔργων, ἤτοι ὄργανα, ἐκ ϑέματός ἐστι τοῦ ἐντύω, ἐξ 

οὗ τὸ ἐντύνω κατὰ τὸ ϑύνω δύνω. Τὸ δὲ πρέσβα συγπέκοπται, ὡς ἀλλαχοῦ δηλαδή. Τοῦ δὲ, χαμπύλα 
κύχλα, προὔπάρχουσιν οἱ χαμπύλοι χύκλοι, ἐξ ὧν αὐτὰ μετεπλάσϑη, ὡς xci τοῦ τράχηλα καὶ λύχνα 

καὶ δόρπα καὶ ταρσὰ οἱ τράχηλοι καὶ οἱ λύχνοι καὶ οἱ δόρποι καὶ οἱ ταρ"σοί. Περὶ δὲ ἄντυγος σημείω- 2 
σαι ὡς οὐ μόνον ἐπὶ ἅρματος ἡ λέξις ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ζυγοῦ κιϑάρας χατὰ τοὺς παλαιοὺς ἢ πήχεως, χαϑὸ 

| σημαινόμενον ἄντυγα χορδῶν Εὐριπίδης φησὶν ἐν InzoAvto. ἔνϑα κεῖται καὶ ἀρβύλη, ovx ἐπὶ ὑποδή- 
ματος, ἐν τῷ, «Αὐταῖσιν ἀρβύλῃσιν ἁρμόσας πόδα" αἱ δηλοῦσι τὸ περὶ τὴν ἄντυγα τοῦ ἅρματος 
μέρος, ἔνϑα, φασὶν, ἡ τοῦ ἡνιόχου στάσις ἐστί. Δῆλον δὲ ὅτι τε εἰς ἕν ἥκει ἐννοίας ἄντυγα καὶ ἴτυν 
χαὶ κύκλον ἀρσενικῶς ἢ οὐδετέρως καὶ ἁψῖδα ἢ ὄψιν εἰπεῖν xe ὅτι καὶ οὐρανοῦ ἄντυξ, ὥς meg καὶ ἀψὶς 
εὕρηται τροπιχώτερον. *( Vers. 795. sqq.) ᾿“ϑηνᾶ πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ᾿ οὔδει ποι- 52 

ὅ0 χίλον, ὅν Q αὐτὴ ποιήσατο χαὶ κάμε χερσὶ, τουτέστιν, ὃν καμοῦσα ἐποίησεν᾽ ἐνδῦσα δὲ τὸν τοῦ Διὸς 

χιτῶνα ἐθωρήσσετο εἰς πόλεμον. χαὶ τιϑέασιν ἐνταῦϑα οἱ παλαιοὶ ἀστερίσκον, 0g ἐστιν ἀστέρος 
σημεῖον. χιαστὸν, ἔχων ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις στιγμὰς, οὕτω" X« καὶ τίϑεται ἐπὶ τῶν ἄριστα ἐχόν- 
τῶν ἐπῶν καὶ ἀστεροειδῶς οἱονεὶ λαμπόντων, ὡς ἐν καλῷ τόπῳ κειμένων. καὶ λέγουσιν ὅτι ἐνταῦϑα 
μὲν καλῶς ταῦτα λέγει καὶ χατὰ καιρὸν ὁ ποιητὴς. ἐν δὲ τῇ κύλῳ μάχῃ, ἤγουν τὴ Ü ῥαψῳδίᾳ, οὐ 
δεόντως" ἀριστεία γὰρ ἐχεῖ τῆς ᾿ϑηνᾶς μεγάλη οὐ φαίνεται. Κόλον δὲ μάχην ἤτοι χολοβὴν τὴν 
Ü' ῥαψῳδίαν καλοῦσι διὰ τὴν ἐχεῖ ῥηϑησομένην αἰτίαν. ( Vers. 734.) " Lore δὲ πέπλος xoi ἐνταῦϑα 4o 
γυναικεῖος χιτὼν, ὃν οὐχ ἐνεδύοντο ἀλλ ἐπερονῶντο, καὶ τῆς περόνης ἀρϑείσης καταῤῥέων αὐτὸς εἰς 
τὸ ἔδαφος φαίνεται. διὸ καὶ Ὅμηρος ἐνταῦϑα φησί" πέπλον ἑανὸν, περὶ οὗ προείρηται, κατέχευεν 
ἐπ᾿ οὔδει. καὶ ἄλλως δὲ τὸ κατέχευε τὴν τρυφερότητα τοῦ πέπλου δηλοῖ. γίνεται δὲ παρὰ τὸ πρέπω πρέ- 

4o παλος ὃ ἐκπρεπὴς καὶ λαμπρὸς, καὶ ἀφαιρέσει πέπαλος καὶ συγχοπῇ πέπλος. ὅτι δέ ποτὲ καὶ ἐπὶ ἀν- 
δρείου ἱματίου ὃ πέπλος τίϑεται, δηλοῖ που: Εὐριπίδης, καὶ Σοφοκλῆς δὲ ἐν Τραχινίαις, ὃς róv'Hpa- 

κλέους χιτῶνα, ὃν ἔβαψε Πηιάνειρα τῷ ἐκ Νέσσου φαρμάχῳ" καὶ "εὐαφῆ πέπλον λέγει καὶ xeivóov600 
πέπλωμα xai ἐνδυτῆρα πέπλον xci ϑανάσιμον πέπλον. ὁ μέντοι ῥηϑεὶς ἐν τοῖς περὶ Π]ανδάρου πέπλος 
καὶ ἡ ἐπ᾿ αὐτῷ ἐτυμολογία ἑτεροιοῦνται πρὸς τὰ ἐνταῦϑια, ὡς ἐχεῖ δεδήλωται. ( Vers. 256.) Σ᾽ημείωσαι 
δὲ ὅτι καὶ ὃ τοῦ Διὸς χιτὼν ὡς οἷά τι τεῦχος, ἤτοι ὅπλον, ὑπόκειται εἶναι. διέ φησιν" ἡ δὲ, χιτῶνα 
ἐνδῦσα Διὸς, τεύχεσιν εἰς πόλεμον ϑωρήσσετο. χαὶ αὐτοῖς, ov τομοῖς τισὶν, ἀλλ᾽ ἢ σειστοῖς κατὰ TÓ, 
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ἐρεμνὴν ἐπισείεν αἰγίδα, καὶ δυναμένοις βλάπτειν ἐ ἐν μόνῳ τῷ σείεσϑαι ἢ δεινοῖς καὶ σμερδνοῖς χαὶ τῇ 

ϑέᾳ καὶ μόνῃ βλάπτουσιν. Ὅρα δὲ καὶ ὡς κοινὰ τὰ τοιαῦτα τῷ Διὶ καὶ τῇ Ave μυϑικῶς μὲν διὰ τὸ 

φιλτάτην εἶναι αὐτὴν τῷ Διὶ, χοινὰ δὲ τὰ τῶν φίλων" ἀλληγορικῶς δὲ διὰ τὸ τῆς φρονήσεως AO nvac 

10 οἰκεῖον πρὸς Δία νοῦν. (Vers. 754. ) To δὲ, πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει, πρὸς διαστολὴν * ἔφη" οὐ γὰρ ἁπλῶς 

εἰς ἔδαφος ἔχευεν, ἀλλ᾽ εἰς τὸ τοῦ Διός. Ὅτι δὲ καϑάπερ ὕδας καὶ ὕδος, οὕτω xci οὖδας οὗδος, πολλα- 

χοῦ δηλοῦται. οὕτω καὶ δέρας δέρος, οἷον πάγχρυσον δέρος, καὶ γῆρας γῆρος, ἐξ οὗ τὸ γηροβοσκήσειν 

παρ ̓ Εὐριπίδῃ καὶ τὸ γηροβοσκὸς παρὰ “Σοφοκλεῖ ἐ ἐν συστολῇ TOU O, εἰ xci οἱ μετ᾽ αὐτοὺς ἐχτείνουσιν 

22 ἐν τοῖς τοιούτοις τὴν Qo συλλαβὴν ἀπὸ γενικῆς ᾿“ττικῆς τοῦ γήρως. *( Vers. 738. sqq. ) Τὴν αἰγίδα 

τῆς 4ἀϑηνᾶς, ἣν καὶ ϑυσσανόεσσαν λέγει, 0 ἐστι κροσσωτὴν, ϑύσανοι γὰρ οἱ διὰ τοῦ 0 μικροῦ γραφό- 

μένοι χροσσοὶ , οὐ μὴν οἱ διὰ τοῦ ὦ μεγάλου οἱ τὰ ὑδροφόρα δηλοῦντες ἃ ἀγγεῖα, οὕτως ἐχφράζει" ἀμφὶ 

δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισι βάλετο αἰγίδα ϑυσανόεσσαν, δεινὴν, ἣν περὶ μὲν πάντῃ φόβος ἐ ἐστεφάνωται, ἤτοι κύχλῳ 

περιέχει" ἐν δ᾽ ἔρις, ἐν δ᾽ ἀλκὴ, ἐν δὲ χρυόεσσα tx" ἐν (δέ Té ΤὈργείη κεφαλὴ δεινοῖο πελώρου, δευνῇ 

τε σμερδνή τὲ, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο. ταῦτα δὲ 1 ἢ) ὡς εἴδωλα ἐντετύπωταί, φασι, τῇ αἰγίδι, ἢ ὡς δια- 

ϑέσεις καὶ δυνάμεις ἄῤῥητοι καὶ ϑεῖαι τινές. δηλοῖ δὲ διὰ τούτων ὃ μῦϑος τὰ πολύτροπα τῆς φρονή- 
30 σεως ἐνεργήματα, ἣ τις ἐριστικὴ, τοῖς ἐχϑροῖς ἐπαιγίζουσα, δέος τε ἐμποιεῖ καὶ εἰς φόκβον ἤτοι φυγὴν 

διώκει καὶ ἀλκὴν ἐνδείκνυται καὶ τὸ γοργὸν καὶ ὀξὺ πρὸς ἐνέργειαν καὶ τὸ καταπληκτιχὸν ἔχει πολύ. 
( Vers. 743. sqq.) “γει δὲ ἐκφραστιχῶς 0 ποιητὴς καὶ τὸ, χρωτὶ δ᾽ ἐπ᾿ ἀμφίφαλον κυνέην ϑέτο τετρα- 
φάληρον χρυσείην, ἑκατὸν, ἤτοι πολλῶν, πόλεων πρυλέεσσιν, 0 ἐστι πεζοῖς ὁπλίταις, ἀραρυῖαν. Καὶ 

ὅρα ὡς μεγίστην κατὰ μῦϑον πλάττει τὴν ῥηθεῖσαν κυνέην, εἴ γε τοσούτων πόλεων ὁπλίτας καλύπτειν 
καὶ σκέπειν ἠδύνατο. καὶ ἔστι καὶ τοῦτο συλλογισμὸς τὸ σχῆμα, εἴτ᾽ οὖν ἔμφασις " συλλογιστέον γὰρ 
οἵα κεφαλὴ καὶ τὸ λοιπὸν ἀναλόγως τοῦ σώματος μέγεϑος τῇ ̓ Α4΄ϑηνᾷ, εἰ τοιαύτην περικεφαλαίαν περιέ- 

χειτο. Τινὲς δέ φασιν, ovy ὕτι ἑκατὸν πόλεων ὁπλίτας ἠδύνατο σχέπειν, ὡς τοσούτοις ἀριστεῦσιν 

ἁρμόσαι δυναμένη, ἀλλ ὅτι ἑκατὸν πόλεων ὁπλίτας εἶχεν ἐντετυπωμένους ἑαυτῇ. τοῦτο δὲ χαὶ ἀλληγο- 
ρίαν ἔχειν ἐθέλει τοῦ προνοητικοῦ τῆς τελείας καὶ μάλιστα βασιλικῆς φρονήσεως, 1j τις ὥς που ὃ παρὰ 

4o τῷ ̓ Ιουλιακνῷ Τραϊανὸς ἐπὶ τῶν ὥμων φέρει τὰ τρόπαια, οὕτως αὐτὴ ἀναδέδεκται ὡς οἷον εἰς κεφαλὴν 
φροντίδας πολλῶν πόλεων, ἧς δὴ βασιλικῆς προνοίας καὶ τὰ κατωτέρω καὶ ταπεινὰ καὶ ὡς εἰπεῖν πρὸ 
ποδῶν φροντίσματα, ὧν οἱ ϑύσανοι σύμβολον, πολλὰ τυγχάνει καὶ, ὡς ἄν τις καιρίως εἴπῃ, πολυσχιδῆ" 
σχίσματα γάρ τινα καὶ οἱ ϑύσανοι" ὅϑεν ἀρειϑύσανοι κατὰ Παυσανίαν “ἄρεος ϑύσανοι οἱονεὶ ἀποσχί- 
σματα παρ᾽ "Aloe ἐν Προμηϑεῖ n "Lvouéyg. τινὲς δὲ τὸ, ἑκατὸν πόλεων πρυλέεσσιν ἀραρυῖαν , οὕτως 
ἔφρασαν, ἑκατὸν πόλεων ἀριστεῖς ἔχουσαν, ἢ κεχοσμημένην τοῖς τῆς Κρήτης ὁπλίταις, τουτέστι τὰ 

θΟΊ τῶν Κορυβάνλτων ἔργα ἔχουσαν ἐντετυπωμένα. Ὅτι δὲ ἑκατόμπολις ἡ Κρήτη, καὶ iv ᾿Οδυσσείᾳ δηλοῦ- 
ται. ὡς δὲ καὶ Κρῆτες οἱ Κορύβαντες, δῆλον Χαὶ avro. Εὐϑεῖαν δέ φασί τινες τοῦ πρυλέεσσι πρύλις, 
γινομένην ἐκ τοῦ περῶ περύω τὸ ὁδεύω, περύσω, πέρυλις καὶ πρύλις, ὡς δαμάσω δάμαλις. ἴσως δὲ 

συντελεῖ TL πρὸς τὴν τοιαύτην κλίσιν καὶ τόνωσιν καὶ τὸ κύριον 0 Πρύλις ὃ παρὰ 2fvxoqpovi. καὶ μὴν 
ἄλλοι, ἐν οἷς καὶ Πρῳδιανὸς, πρυλὴς γράφουσιν ὀξυτόνως, καὶ κλίνουσι κανονικῶς πρυλέος, πρυλοῦς, 

ὥς που χαὶ προείρηται. καὶ ἔστιν ἀσφαλέστερον τοῦτο" ἀπὸ γάρ τοι τοῦ πρύλις πρύλεες ὥφειλεν εἶναι 
ὡς ὄφεες, ἀλλὰ μὴν εὕρηται πρυλέες ὡς εὐσεβέες. (Vers. 745.) Τὸ δὲ τετραφάληρον καὶ ἀμφίφαλον 
ἐξηγούμενουν οἱ παλαιοί φασιν, ὅτι φάλοι μὲν οἱ κατὰ τὸ μέτωπον τῆς περικεφαλαίας ἀσπιδίσχοι, 

10 φάλαρα δὲ χρίκου τινὲς τῆς περικεφαλαίας ἐν ταῖς παραγναϑίσιν , ὡς εἰναι διαφορὰν ταύτην ̓ φάλων 

καὶ φαλάρων. τινὲς μέντοι ταὐτὰ ὑπέλαβον ἀμφότερα , ὡς εἶναι τὸ τε τραφάλ ρον ἐξηγητιχκὸν τοῦ ἀμφί- 
goAov' 5 γὰρ ἐκ δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν ἔχουσα τοιαῦτα καὶ αὖ πάλιν ἐν τοῖς ἐμπροσϑεν καὶ ὄπισϑεν 
ἀμφίφαλος μὲν ἤγουν δίφαλός ἐστι τῇ συζύγῳ, τετραφράληρος δὲ, τοῖς xa ἕν. Ὅτι δὲ φάλαρα καὶ 

ἵππων ἐστὶ κόσμος προμὲ τωπίδιος j ὡμολόγηται, γινόμε ἕνος καὶ αὑτὸς ἀπὸ τοῦ φάω τὸ λάμπω, ὅϑεν 
φάλιον τὸ λευχὸν, ἐξ ov ἵππος τε φάλιος t ὃ τὸ μέτωπόν, φασιν, ἔχων λευκὸν, xai ἄνϑρωπος φάλιος, 

οὗ αἱ περὶ τὸ μέτωπον τρίχες λευκαί. τινὲς δὲ καὶ ἄλλως περὶ τοῦ φάλου φράζοντες ἀνάστημά φασιν 
αὐτὸν περικεφαλαίας προμετωπίδιον καὶ ἀσπιδίσκιόν τι μικρὸν καὶ λαμπρὸν ἢ ἧλον λαμπρόν. 
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( Vers. 740.) ᾿Εν δὲ τῷ χωρίῳ τούτῳ ὕρα καὶ τὴν ἐπιμονὴν τῆς ἐν προϑέλσεως καὶ τὸ ἐν τῇ ἐπιμονῇ 20 
γοργόν. φησὶ γάρ᾽ ἐν δ᾽ ἔρις, ἐν δ᾽ ἀλκὴ, xci τὰ ἑξῆς, ὡς xci ἀλλαχοῦ ἐν τῷ, ἔνϑ᾽ ἔνι μὲν φιλότης, 

"ἐν, δ᾽ ἱμέρος, ἐν δ᾽ ὀαριστύς. τὸ δὲ σχῆμα ἐστὶ περικαλλὲς καὶ καλεῖται ἐπαναφορὰ διὰ τὸ τὰ χῶλα 

ἐπαναφέρειν χαὶ ἀπὸ τῆς αὐτῆς λέξεως ἄρχεσϑαι. εἰσὶ δὲ καὶ παρ᾽ ἑτέροις ὅμοιαι, ἐν προϑέσεσιν ἐ ἐπιμο- 

voi, ὡς καὶ παρ᾽ “Ηροδότῳ τὸ, χατὰ μὲν ἔλευσαν αὑτοῦ τὴν γυναῖχα, xara δὲ τὰ τέχνα. ἡ δὲ ῥηϑεῖσα 

ἔχῳρασις χεχαλλώπισται καὶ ἄλλως παρίσοις ἤγουν ὁμοιοτελεύτοις, τῷ ἀλκὴ, ἰωκὴ, κεφαλὴ, δεινὴ, 

σμερὸδνή. ( Vers. 759. ) Κάλλους δὲ σχῆμα χαὶ τὸ, αἰγίδα δειγὴν , ἣν περὶ φέβος, ὅμοιον τῷ, αὐτίχα 

βοὴ 5v, καὶ τοῖς ὁμοίοις. "EvÓa xoi σημείωσαι ὅτι ἑρμηνεύων, πῶς δεινὴ ἡ αἰγὶς, ἐπήγαγε τὸ, ἣν 

περὶ μὲν φόβος ἐστεφάνωται, καὶ τὰ ἑξῆς. τὸ μέντοι, ΠὈργεία χεραλὴ δεινὴ, ἀνεπεξέργαστον εἴασεν 

458 ὡς) γνωριμώτερον. ( Vers. 741. ) Καὶ ὅρα ὅτι τὴν τερατώδη σχυϑρωπότητα τῆς ἐκ φράσεως χάλλους 30 
ἐφαίδρυνε σχήμασι. Περὶ δὲ τῆς It ὀργείας κεφαλῆς ζητητέον χαὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν. Ὅλον δὲ 
τὸ, 1 Ὀργείη κεφαλὴ δεινοῖο πελώρου, ὅμοιόν ἐστι τῷ, Νιεστορέῃ παρὰ γηὶ Πυληγενέος βασιλῆος " ὡς 

γὰρ ἐκεῖνο τῇ τοῦ χτητικοῦ ἀναλύσει εὐοδοῦται εἰς σύνταξιν, οὕτω καὶ τοῦτο. τὸ γὰρ Νεστορέῃ ἀναλυ- 

ϑὲν εἰς τὸ, τῇ τοῦ Νέστορος; εὖ ἔχει πρὸς τὸ εἰπεῖν. παρὰ τῇ Νέστορος βασιλῆος νηί. οὕτω δὲ καὶ τὸ, 

Τοργείη κεφαλὴ δεινοῦ πελώρου, λέγει κατ ᾿ἄνάλυσιν, ὅτι ἡ χεφραλὴ τῆς Γοργοῦς τοῦ δεινοῦ πελώρου. 

ὁμοίως χαὶ τὸ, Θηβαίας ἐπισχοποῦντ᾽ ἀγυιὰς, τὰν ἐκ πασᾶν τιμᾷς, μεταποιηϑὲν ἀναλυτικῶς εὐοδοῦ- 

ται εἰς τὸ, τὰς τῆς Θήβης ἀγυιὰς, ἣν ἐπέκεινα πασῶν πόλεων τιμᾷς. ἐχεῖνο μέντοι xci ἄλλως καϑί- 
σταται. δύναται γὰρ εἶναι τὸ Θηβαίας ἀντὶ τοῦ Θήβης, ἵνα ἢ ὥς meg σελήνη σεληναία, οὕτω καὶ 

Θήβη Θηβαία αὐτὴ ἡ Θήβη. ὅμοιον δὲ πρὸς τὸ, Τοργείη κεφαλὴ "δεινοῖο πελώρου, καὶ ἐκ τῶν Xogo- 4o 
20 χλέους τὸ, «“αβδακείῳ παιδὶ, Πολυδώρου τε καὶ Κάδμου καὶ ᾿4γήνορος. χαὶ ἐχεῖ γὰρ εὔοδος ἡ σύντα- 

ξις δι᾿ ἀναλύσεως τοῦ ““αβδακείῳ παιδὶ, ἵνα ἢ τῷ παιδὶ τοῦ “αβδάκου χαὶ τῶν ἑξῆς. χρῆσις δὲ τῆς 
Γοργοῦς πολλαχοῦ, εἰ καὶ κοινῶς εὐθεῖα ταύτης ἡ Γοργὼν ὡς τρυγών. οὕτω δὲ καὶ ἀηδὼν μὲν τὸ 
χοινόν" εὕρηται δὲ καὶ ἀηδοῦς γενικὴ, ὡς “Τητοῦς, καὶ χλητικὴ ἀηδοῖ, ὡς χελιδοῖ παρὰ τῷ κωμιχῷ, 
Τὸ δὲ πέλωρον τρεῖς πολλαχοῦ ἔχει χινήσεις " λέγεται γὰρ πελώριον χαὶ πέλωρ χαὶ πέλωρον. 
Cere 738. ) ̓ Ιστέον δὲ ὅτι ἀμφιβάλλεται εἶτε ἴδιον φόρημα τῆς .41ϑηνᾶς ἡ αἰγὶς εἴτε καὶ, ὥς mtQ 

τὸν Ἀχιτῶνα τοῦ πατρὸς Διὸς, οὕτω καὶ τὴν ἐχείνου αἰγίδα φορεῖ, πρὸς ὃ δοκεῖ συντελεῖν ἐνταῦϑα 10,002 
Διὸς τέρας αἰγιόχοιο, ὡς αὐτοῦ μάλιστα ταύτην ὅπλον αὐχοῦντος, ὃς καὶ παρωνυμεῖται αὐτῇ. καὶ δοχεῖ 

xe ὑπερβατὸν λέγειν, ὅτι ἀμφὶ ὥμοισι βάλετο αἰγίδα. Διὸς τέρας αἰγιόχου. Ὁ δὲ περὶ τῆς αἰγίδος 
λόγος, i ἵνα τις ἐπιτεμὼν καὶ νῦν εἴπῃ τὰ καίρια, τοιοῦτος ἐστίν. ἢ τοῦ Διὸς αἰγὶς μυϑικῶς μὲν χατὰ 

30 τὰς λεγομένας τραγέας χαὶ κατὰ κρᾶσιν τραγᾶς οὕτω χαὶ αὐτὴ εἴη ἂν αἰγέη, τουτέστιν et; ὃς δέρμα, 
D] περ ὃ Ζεὺς ἐνῆπτο εἰς ἀνάμνησιν αἰγὸς , ἧς αὐτὸς ἔσπασέ ποτε τὴν ϑηλὴν, ἀφ᾽ ἧς καὶ ἐπεχλ᾽ y 

αἰγίοχος, ὡς εἰς ὀχὴν ἤγουν τροφὴν αἰγὶ χρησάμενος. οὕτω δέ τις χαὶ λεοντῆν ἢ Medi ἢ παρδαλέην 

ἐνάψεται εἰς μνήμην τινὸς πράξεως. καὶ ἄλλως δὲ ἡ τοῦ Διὸς αἰγὶς σχεύασμά *r, χατὰ τὸν μῦϑον 10 

πλάττεται ἀπὸ ὕλης τιμίας, αἰγεδοειδὲς, ἤτοι μηλωτῇ ἐοικὸς, xal, ὡς ἂν ἀμαϑέστερόν πως κατὰ τὴν 

κωμῳδίαν ῥηϑῇ καὶ σαφέφεερον, φόρημά τι δοχεῖ σαγοειδὲς, ϑυσάνους τε ἔχον χρυσέους ἀπῃωρημένους 
χατὰ τὰ χροσσωτὰ χαὶ δι᾿ ὅλου τοῦ κύτους λεπτά τινὰ καὶ ἰσχνὰ τριχώδη, ἐξ ὕλης, καὶ αὐτὰ ὁμοίας; 

πρὸς ἐμφέρειαν αἰγίδος τῆς ἀληϑοῦς. ὕπλον δὲ Διὸς ἡ τοιαύτη μυϑικὴ αἰχὶς ovy οἷον ἢ βαλεῖν 
ἢ τραῦμα ἐντρῖιναι τινὶ, ἀλλὰ μόνον φοβῆσαι ἐν τῷ διατινάσσεσϑαι καὶ ἐπισείεσϑαι. καὶ αὕτη μὲν 

5 TOU μυϑικοῦ Διὸς αἰγίς. Ἢ δὲ ἀλληγορουμένη συμμετατίϑεται ταῖς τοῦ “ιὸς μεταλήψεσι 1 καὶ εἰ μὲν 

40 εἰς ἀέρα ὁ Ζεὺς ἐχλαμβάνεται, αἰγὶς νοεῖται τὰ χατὰ τὸν ἀέρα πάϑη καὶ φόβιτρα, ὧν ἔνια οὗ μόνον 

χαταιγίδες λέγονται, ἀλλὰ καὶ αἰγίδες ἀσυνϑέτως" τινὰ δὲ xal αὐτὸ τοῦτο αἰ) ες οὐ ζῷα πάντως, ἀλλὰ 

ἐκ πυχνότητος ἀέρος ποιὰ πάϑη οὐράνια, τὴν ἀλ "ληγορουμένην Gv; κροτοῦντα αἰγίδα, ἐν οἷς πάντῃ 30 

φόβος ἐστεφάνωται xci τῷ περιέχοντι συνεσφαίρωται καὶ τοῖς περὶ γῆν οὐ φορητὸς καταρήγνυται διὰ 
τὴν ἐν αὐτοῖς ἀλχὴν καὶ δεινότητα καὶ γοργότητα. καὶ οὗτος μὲν εἷς τρόπος ἀλληγορίας ἐπὶ τῇ ay ἰδὲ 

ὃ φυσιχώτερος. ἔνϑα καὶ τὸ πρὸ ὀλίγου ῥηϑὲν ἐνθυμητέον τὸ, ἐρεμνὴν ἐπισείει᾽ αἰγίδα ὁ Ζεὺς, ὡς τῶν 

ἐν ἀέρι χαταιγίδων οὐχ ἁπλῶς ἀεὶ μελαινομένων, ἀλλὰ ποτὲ καὶ ἠῦτε πίσσα κατὰ τὸν ποιητὴν. 
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εἰ μέντοι γοῦς ὃ Ζεὺς γοοῖτο , ἀνάλογος ἂν αὐτῷ καὶ ἡ αἰγὶς ἐχλαμβάνοιτο, δύναμις δηλαδή τις vospa, 
οὐ μόνον ὑψηλὴ καὶ ἀνωφορουμένη, ἀλλὰ καὶ πολὺ τὸ πυχνὸν ἔχουσα καὶ, ὡς ἂν εἴλῃ τις, λάσιον, 

ὁποῖα λάσια χαὶ τὰ τοῦ ᾿Αχιλλέως στήϑη ὡς δασυστέρνου ἐν τῇ α΄ ῥαψῳδίᾳῳ γοοῦσι τινές. ἡ δὲ 

τοιαύτη etyie κατὰ τὸν ποιητὴν φόβῳ τε ἂν στεφαγοῖτο, φοβερὰ δηλαδὴ τοῖς ἀντιμάχοις ἐπαιγίξουσα, 
ὅρ στεφρανοίη δ᾽ ἂν αὐλτὴν καὶ 1, ἔρις 7] ἐπ ̓ ἀγαϑῷ πάντως, ἔχοι δ᾽ ἂν χαὶ ἀλκὴν, ἀλλὰ καὶ γοργότητα τὴν 

ἐπὶ τοῖς πραχτέοις. τοιαύτης οὖν οὔσης τῆς κατὰ νοῦν ϑεωρουμένης αἰγίδος, εἴη ἂν zai ἡ τῆς ̓ ϑῆνας 

αἰγὶς ὁμοία τῇ ἡἠϑικευομένῃ ταύτῃ αἰγίδι τοῦ Διός. ἐκεῖνός τε γὰρ vovg τεϑεώρηται χαὶ αὐτὴ ϑυγάτηρ 

ἐχείνου. ἡ φρόνησις γὰρ voOg ἐστι προβολή᾽" ὅϑεν καὶ ἡ ciyig ἐπ᾽ ἀμφοῖν τούτοιν συγγενής" xci ὅσα 

ἐπὶ μιᾶς τῆς τοῦ voüg, ταῦτα καὶ ἐπὶ τῆς ἑτέρας συμβιβάζοιτο ἂν, ἣν ἡ ̓ 4ϑηνᾷ φορεῖ. ᾿Ιστέον δὲ καὶ 

ὅτι, ἐὰν καὶ εἰς ἀέρα ἡ .4ϑηνᾶ ἐκλαμβάνηται, ὡς ἐν τῇ ἄλφα ῥαψῳδίᾳ εἴρηται, εἴη ἂν οὕτω καὶ φυσι- 10 

κῶς ἢ αἰγὶς τῇ nva, ὡς xal τῷ πατρὶ Em προσαρμόζουσα. Κἀκεῖνο δὲ ἰστέον ὅτι νομοϑετοῦσα μὲν 
7 ̓᾿ϑηνᾶ, ἤγουν ἡ φρόνησις, καὶ οἰχονομοῦσα καὶ δικάξουσα καὶ ὅλως εἰρήνην "Mn OON χαὶ 

4o ἡσυχάξζουσα καὶ εἰς ϑεωρίαν ἀπασχολοῦσα ἑαυτὴν καὶ οἷον οἰκουρίαν πολιτιχὴν, ἧς παρώἶνυμον τὰ 

οἰκούρια παρὰ Σοφοκλεῖ, & πέρ εἰσιν οἰχουρίας μισϑοὶ, ϑήλεια τάχα πως ἐστὶ, καὶ nod. ἔχει, καὶ 
τὸν ἑανὸν πέπλον ἐνδέδυται. Ore δὲ πολέμοις ἐπέξεισι καὶ μάχας τάττει καὶ ἀντεπεξάγεται τῷ βροτολοιγῷ, 
τηνικαῦτα ys τὸν πέπλον μὲν εἰς ἔδαφος καταχέἕει, μετασχευάζεται δὲ πρὸς τὸ ἀῤῥενωπότερον χαὶ ὥς 
περ ROME τοῖς ἀντιπάλοις, καὶ οὐχέτι γαληνὸν xci μαλακὸν ἀλλὰ γοργὸν ἐμβλέπει, καὶ τὴν σμερ- 
δαλέαν, καὶ δεινὴν αἰγίδα φορεῖ. Ἔτι! ἰστέον καὶ ὅτι ὃ παλαιὸς λόγος τοὺς ϑυσάνους, ὃ ὃ ἐστι κροσσοὺς, 

θοϑτῆς ῥηθείσης αἰγίδος ὄφεις βούλεται εἶναι ἢ ὀφεωειδεῖς. φησὶ γοῦν Ἡρόδοτος € ὅτι "τὴν ἐσϑῆτα καὶ τὰς 45 

αἰγίδας τῶν ἀγαλμάτων τῆς Αϑηνᾶς ἐκ τῶν “ιβυσσῶν ἐποιήσαντο οἱ “λληνες, πλὴν ὅτε σχυτίνη 20 
ἡ ἐσθὴς τῶν «ἀιβυσσῶν ἐστὲ καὶ οἱ ϑύσανοι οἱ ἐκ τῶν αἰγίδων οὐχ Oquég εἰσιν ἀλλὰ ἱμάντινοι. ὁ δὲ 
αὐτὸς λέγειν καὶ Ὅτι δὲ ἐκ «Ζιβύης ἥκει ἡ στολὴ τῶν Παλλαδίων, δῆλον. αἰγέας γὰρ περιβάλλονται 
ψιλὰς περὶ τὴν ἐσθῆτα ϑυσανωτοὺς αἱ .«ΤΖίβυσσαι, κεχοισμένας ἐρευϑεδάνῳ. ἐκ δὲ τῶν αἰγέων τούτων 
αἰγέδας οἱ “Ελληνες μετωνόμασαν. λέγει δὲ “Ἡρόδοτος ἐν τούτοις αἰγέας μὲν δορὰς αἰγῶν, ὡς καὶ προεί- 
pntat , ἐρευϑεδάνῳ δὲ, ἥτου ἐρυϑροδάνῳ, χεχρισμένας τὰς ̓ ἐρυϑροβαφεῖς. “ημείωσαι δὲ χαὶ ὡς, εἴ 
x αἱ πρῶταν xci κυρίως αἰγίδες αἱ «Δίβυσσαι. ϑυσάνους εἶχον φριχτοὺς , ὁποίους ᾿Ηρόδοτος ἱστορεῖ, 

10 ἔστιν αὐτόϑεν νοῆσαι τὸ ἐν τῇ ποιητικῇ αἰγίδι φοβερὸν καὶ δεινὸν xoi σμερδνὸν, "διὰ τοὺς ῥηθέντας 
δηλαδὴ ὄφεις. τὸ δὲ, πλὴν ὅτι σχυτίνη ἡ ἐσϑὴς τῶν “ιβυσσῶν, δηλοῖ τὰς παρ᾽ “Ἑλλησιν αἰγίδας ἐν 
ἀγάλμασι, τυχὸν Διὸς ἢ dO nv&g, ὑφαντὰς 1) πλεχτάς τινας εἶναι καὶ οἷον σαγοειδεῖς μαλλωτὰς, τυχὸν 
μὲν ἐξ εὐπορίστου ὕλης, τυχὸν δὲ καὶ ix τιμιωτέρας" οὐ μὴν αὐτόχρημα αἰγᾶς, ἤτοι αἰγίδας, ὅ ἐστιν S0 
αἰγῶν δοράς. Σημείωσαι δὲ ὅτι οὐ μόνον αἰγίδες τὰ ῥηϑέντα λέγονται, ἀλλὰ xci ἄλλο τι ἡ λέξις δηλοῖ. 
Αἴλιος μὲν γὰρ Διονύσιός φησιν" αἰγὶς τὸ ἐκ τῶν στεμμάτων δίχτυον. Παυσανίας δὲ τὸ ἐκ τῶν στέμ- 
μάτων πλέγμα καὶ τὸ διὰ τῶν στεμμάτων πεπλεγμένον δίκτυον. χαὶ αὐτοὶ μὲν οὕτω. οἷον δὲ € ἔργον 
7 τοιαύτη αἰγὶς, οὐχ ἐδήλωσαν σαφῶς. εἰκὸς δὲ τά τὲ εἰρημένα στέμματα ἐξ ἐρίων εἶναι κατὰ τὸ, 
στέμματα ξήνασα, χαὶ τὰ ἐξ αὐτῶν δὲ πλεκομενν μὴ αὐτόχρημα δίκτυα γίνεσθαι ἁλιευτικὰ, ὁποῖα δὲ 

20 τὰ εἰς ζώνην “παρὰ τοῖς ὕστερον χρήσιμα, οἷς ἐπανϑοῦν τι χνοὰ τ δὲς ἕν τῷ γναφεύεσϑαν ἀποτελοίη) à ἂν 

αἰγιδοειδῆ αὑτά. Τῶν δὲ μνημονευϑέντων χροσσῶν διὰ TOU O μικροῦ " παραλήγουσα, οἷς δηλαδὴ 
τὸ ἄκρον σείεται. ὃ μέντου παρὰ Σοφοχλεῖ χρωσσός, ὃ ἐστι χρατὴρ, γενόμενός, φασι, παρὰ τὸ κερῶ, 
καὶ ἐν συγκοπῇ χρῶ τὸ σταλάσσω καὶ ἐπιχέω, χαὶ οἱ παρὰ «ἀυκόφρονι δὲ xoi ἑτέροις χρωσσοὶ, ἀγγεῖα 
ἐχεῖνα δεξιὰ ὑδρεύεσϑαι, λάγυνοι i ἴσως ἢ ξέσται χαὶ τοιαῦτα τινὰ, τῷ ὦ μεγάλῳ παραλήγεται. "Ert áo 

ἰστέον ὅτι χαὶ -Ἵπόλλωνος ἡλίου ἐστὶν αἰγὶς » ὃν τρόπον χαὶ Διὸς τοῦ εἰς ἀέρα ἐκλαμιβανομένου, ἐπειδὴ 

καὶ τῷ τοιούτῳ Διὶ αὐτός ἐστιν αἴτιος TOU αἰγίζειν ἢ καταιγίξειν ἢ καϑ' Ὅμηρον ἐπαιγίζειν, ὡς ἀνά- 

ΚΝ γῆϑεν ὑψοῦ τὰς ἀναϑυμιάσεις. καὶ τοιαῦτα μὲν ταῦτα. ὃ δὲ γραμματικὸς ᾿Αριστοφανης ἴδιόν τι 

σύγγραμμα περὶ αἰγίδος προενεγχὼν ἄλλα τέ τινα λέγει οὐ πᾶνυ γλαφυρὰ καὶ ὅτι Ὅμηρος τοῖς πάϑεσι 
3o καὶ τοῖς δι᾿ αὑτῶν ἀποτελλουμένοις πράγμασιν ὁμωνύμους τινὰς ἐφιστῷ δαίμονας, εἰδωλοποιουμέ- 

γους μυϑικῶς, ἐφ᾽ ὧν χαὶ τὸ ἀποτελοῦν ἤγουν παρασχευαστικὸν νοεῖται xoi τὸ ἀποτελούμενον χαχὸν 

— 
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ἐναργῶς. ἔρως. γοῦν καὶ πλοῦτος καὶ ἔρις. καὶ ὕβρις καὶ δεῖμος zai φόβος καὶ χυδοιμὸς χαὶ βροντὴ 
* καὶ ἀστραπὴ χαὶ ἄλλα μυρία ὁμωνύμως δηλοῦσι τὸ εἰδωλοποιίαν τε δαιμονιώδη χαὶ τὸ ἐκεῖϑεν 

σύμπτωμα. ἐ ἐν δὲ τοῖς τοιούτοις λέγει ὁ αὐτὸς καὶ Ori τὸ συνεστραμμένον πνεῦμα xal καταράσσον ἄνε- 
μον κατάρη λέγουσιν ὁ ̓ Αλκαῖος καὶ ἡ Σαπφὼ διὰ τὸ κατωφερῇ ὁρμὴν ἔχειν. δ Vers. 745.)' Ota. : áo 

φλόγεα ὁ Ομηρικὸς μῦϑος τῇ φωσφόρῳ δίδωσιν Avg , τουτέστι λαμπρά. Καὶ « ὅρα σύντομα πάρισα 
ἤτοι ὁμοιοτέλευτα, τὸ ὄχεα φλόγεα. τοῦτο δὲ καὶ διὰ τὸ τοῦ χρυσοῦ εἰπε πυροειδὲς, ὃ τάχα καὶ τῷ Διὸ- 
μήδει πρὸ μικροῦ ἐνήστραπτε, τοιοῦτον yao TÓ χρύσεον χρῶμα" ὅϑεν χαὶ Πίνδαρος αἰϑομένῳ πυρὶ 
τὸν χρυσὸν εἴκασεν. ( Vers. 748. ) δὶ δὲ καὶ ἔμπρακτος εἴη ἡ ἀϑηνᾷ, τότε καὶ ἔγχος λαμβάνει βριϑὺ, 
μέγα, στιβαρὸν, ᾧ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν ἡρώων, οἷς ἂν κοτέσσηται. ταῦτα δὲ χρήσιμα xci εἰς ἄνδρα 

10 τενὼ βριαρὸν παρ) εμλοτηψῃ χείμενα xci ἐν Οδυσσείᾳ. Ὅτι δὲ τὸ λαμβάνειν λάξεσϑιαι οἰδὲ λέγειν ἡ ποίη- 
σις ἀεὶ. οὗ παρά; Ἄγωγον τὸ λαζύω λάζυμι, ὡς ξεύγνυμι, καὶ ὅτι ἔγχος οὐ μόνον δόρυ δηλοῖ, ἀλλάθ0ά 

400 που καὶ ξίφος, ὡς καὶ παρὰ “Σοφοχλεῖ, δῆλον ἐστίν. "( Vers. 7495.) Τὸ, "How δὲ μάστιγι ϑοώς 12 
ἐπεμαίετο ἵππους, ποιητικῶς περιπέφρασται ἀντὶ τοῦ ἡνιόχει. ἔστι δὲ ἐπιμαίεσϑαι κοινῶς μὲν τὸ 
ζητεῖν, ὅϑεν καὶ ἡ oia xci αίων τὸ κύριον, ἄλλως δὲ τὸ μεταχειρίξεσθαι καὶ ἅπτεσϑαι, i ἐπεὶ χαὶ 

μάσασϑαι τὸ ἅψασθαι ἀπὸ τοῦ μῶν ἐξ οὐ τὸ paio παράγεται" μάστιγι οὺν ἐπιμαίεσϑαε | ἵππους ἐστὶ 
τὸ ὡσεὶ. χαὶ χειρὶ ἅπτεσθαι, τὸ δέ ἐστι μαστίξειν. διὸ ἐπάγει" μάστιξε Ó ἵππους. οἷς xci κεέντρηνε- 

χέας μετ "ὀλίγα φησὶν j εἰς ταὐτὸν ἄγων τὴν μάστιγα καὶ τὸ χέντρον. ὧν παραγ Qyy κατὰ τὸ, ἀτραποὶ 
διηνεκέερ" ἄμφω γὰρ ἀπὸ τοῦ ἐνεγκεῖν γίνονται. ( Vers. 253.) .Εν τούτοις δὲ πλάττει. xci τὸν Δία 

ϑεῶν ἄτερ ἥμενον ἄλλων ἀκροτάτῃ χορυφῇ πολυδειράδος Ὄλύμποιο, χαϑὰ καὶ ἐν τῇ α ̓ ῥαψῳ"δίᾳ, ταῦ- 20 

20 τολογῶν συνήϑως, οἷα εἰχὸς. xci οὕτω καϑ' ἡσυχίαν xai ἡ Ἥρα ἐντυγχάνει αὐ τῷ χαὶ τυγχάνει οὗ ϑέλει. 

᾿Ιστέον δὲ ὡς ὃ μεγαλόνους Πίνδαρος ἐπαινεῖ τινὰ ἵππον ὡς μὴ χεντρηνεκέα, δέμας δὲ ἀκέντητον 

ἈΜῊΝ παρέχοντα. καὶ εἰσὶ μέν τινὲς τοιοῦτοι" Ὅμηρος δὲ ἐκ τοῦ πλεονάζοντος ἔφρασεν. ( Vers. 749.) 
Τὰς “ρας φιλοσοφῶν ὁ ποιητὴς πυλωροὺς vidis λέγει TOU οὐρανοῦ xci ἐπιτετράφϑαι αὐταῖς qot 

μέγαν οὐρανὸν Οὐλυμπόν τε, οὐ διὰ τὰ ἐκ τῶν “Ὡρῶν ἀποτελέσματα, ὡς ἄν τις εἴποι ἀστεϊζόμενος, 
ἀλλὰ ὥστε ἡμὲν ἀναχλῖναι, φησὶ, πυχινὸν “γέφος ηδ᾽ ἐπιϑεῖναι, τουτέστι, χαὶ ἀνοῖξαι γέφος οἷα τινὰ 

πύλην, καὶ cds ἐπιϑεῖναι" τῷ ὄντι γὰρ ὥραν τινές εἰσιν ὡς ἐπιπολὺ καὶ χαιροὶ τεταγμένοι τοῦ vepe- 

λοῦσϑαι τὸν οὐρανὸν εἴτε xcd tii. Ὅτι δὲ πύλαι oiov τῷ οὐρανῷ τὰ νέφη, δηλοῖ ὁ ποιητὴς, εἰπὼν 
τὸ, αὐτόματοι δὲ πύλαι μύκον οὐρανοῦ, ὃ ἐστιν ἤχησαν xol ἠνοίχϑησαν ἐξιούσαις τῇ H* oc xal τῇ 3o 

| ᾿4ϑηνᾷ. καιριωτάτη δὲ λέξις ἐπὶ ἀνοίξεως πυλῶν τὸ ἀνακλίνειν» ὡς πολλαχοῦ φαίνεται, ἵγα ἢ χλίνειν 
3o μὲν τὸ κχλείειν, ἀνακλίνειν δὲ τὸ ἀνάπαλιν. Ὅρα δὲ ὕπως τὸ &uvxOv, ἐπὶ βοὸς κυρίως κείμενον , imi 

πύλης εἶπε τῆς διὰ τὴν ἄγαν ἁρμογὴν ἠχητικῆς καὶ οἷον μυχητικῆς, ὀνοματοποιῶν καὶ ix τοῦ παρα- 
κολουϑοῦντος ἤχου πυλῶν τε μέγεϑος καὶ στερεότητα δηλῶν καὶ ἄνοιξιν αὐτῶν. καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ δὲ που 

φησί" τὰ δ᾽ ἀνέβραχεν ηὔὕτε ταῦρος, τὰ ϑύρετρα δηλαδή. καὶ σημείωσαι ὅτι ὁ παραβολιχῶς δεξάμενος 
ταύρου δίκην ἠχεῖν ϑύρας δέξαιτ᾽ ἂν καὶ τὸ μυκᾶσϑαι αὐτάς. καὶ οὕτω τὸ ᾿ἀναιδὲς ταύτης τῆς λέξεως 
διὰ παραβολῆς ἑτέρωϑε συνήϑως τεϑεράπευται, εἰ καὶ μὴ) παράκεινται ἀλλήλαις M τε λέξις χαὶ ἡ ῥη- 
ϑεῖσα παραβολή. “Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἐντεῦϑεν οἱ μεϑ᾽ Ὕμηρον λαβόντες μυχᾶσϑαι φασὶ καὶ βρον- 
τὰς, ἐπεὶ χαὶ αἱ ᾿Ὁμηρικαὶ αὗται πύ"λαι ἡβρη,ὁ εἰσὶ βροντώδη μυκηϑμόν ποτὲ ἀφιέντα. ἀχόλουϑον δὲ «ὁ 

πάντως τὸν ἐν Ὀλύμπῳ οἴχους πλασάμενον xci πύλας αὐτοῖς τολμῆσαι εἰπεῖν. Ἔστι δὲ τὸ ἔμυχον δεύτε- 

| ρος ἀόριστος τοῦ μυκῶ ῥήματος κατὰ τὸ χραισμῶ ἔχραισμον, δουπῶ ἔδουπον, χτυπῶ ἔχτυπον, ληχῶ 
|4o ἔλακον, Τὸ δὲ αὐτόματοι ἀντὶ τοῦ μόναι ἀφ᾽ ἑαυτῶν δίχα πυλωρῶν, ὡς ἐὰν ἦσαν αἰσϑητικαί. εἴρη- 

ταῦ δὲ καϑ' ὁμοιότητα τοῦ, αὐτόματος δέ οἱ ἠλϑεὲ βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος. παρὰ δέ γε τοῖς μεϑ' Ὅκη- 
ρον σοφοῖς ἄλλως ἡ λέξις αὕτη λαμβάνεται" ἧς καὶ εὐθεῖα ἡ ἑνικὴ οὐ μόνον εἰς οξ λήγει, ἀλλὰ καὶ διὰ 
τοῦ " προφέρεται" 7 αὐτομάτη γάρ. *(Vers. 750.) Τὸ δὲ ἐπιτέτραπται λέξις σεμνὴ καιρία χαταθθῦ 
τὸ, ᾧ λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται, καὶ ὕσα τοιαῦτα. Τὺ δὲ , μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε, ἢ ἐκ παραλλὴς- 
Àov τὸ αὐτὸ λέγουσι χατὰ ἀλληγορικὴν ἀλήϑειαν, 1) καὶ ἄλλως, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ, Ὄλυμπον μὲν γνοὴ- 

τέον τὸ Μακεδονικὸν ὕρος, οὐρανὸν δὲ τὸν ὑπὲρ τὰ νέφη τόπον, 0g ποτὲ μὲν κλείται, ὕσα καὶ πύλαις, 
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τοῖς νέφεσι, ποτὲ δὲ, ὡς οἷον ἀνοιγόμενος διεκφαίνεται. ( Vers. 756. ) Παρὰ μὲν τοῖς ὕστερον 
διαφορά ἐστιν ἐρωτήσεως καὶ πεύσεως" Ὅμηρος δὲ χαὶ τὴν πεῦσιν ἐρώτησιν οἰδε. φησὶ γὰρ ὅτι 

ἡ Ἥρα τὸν Δία ἐξείρετο καὶ μετέειπεν. ἡ δὲ τοιαύτη ἐρώτησις πεῦσις ἐνεαῦϑα ἐστί" δύο γὰρ στίχους 

δαπανῷ ὃ Ζεὺς εἰς ἀπόχρισιν. ἴδιον δὲ πάντως πεύσεως τὸ ἐν τῇ ἀποχρίσει μαχρολογεῖν, ὥς περ ἐρω- 
τήσεως τὸ ϑεραπεύεσθαι τὸν ἐρωτῶντα διὰ τοῦ ναὶ y oU 1) διὰ κατανεύσεως μόνης xoi ἀνανεύσεως, 

24 *( Vers. 757. sq.) “Νεμεσῶν τις ἀνδρὶ ἄφρονι, ἐρεϑισϑέντι πρός τινων εἰς πολλῶν μάτην ὄλεϑρον, 461 
ἐρεῖ παρῳδήσας τὰ ῥηθησόμενα, ἔχοντα οὕτω" Ζεῦ πάτερ, οὐ νεμεσίζῃ ρει τάδε καρτερὰ ἔργα; 
ὁσσάτιόν τε καὶ οἷον ἀπώλεσε λαὸν ᾿“ἱχαιῶν μὰψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον; ἐμοὶ δ᾽ ἄγος" οἱ δὲ ἕχηλοι τέο- 
πονται, Κύπρις τε xoi ᾿Δπόλλων, ἄφρονα τοῦτον ἀνέντες, ὃς οὔ τινα οἶδὲ ϑέμιστα. εἰ δὲ χαὶ ϑαῤῥεῖ 
ὃ νεμεσῶν τίσασϑαι τὸν τοιοῦτον, ἁρμόττει κατὰ παρωῳδίαν καὶ τῶν ἐφεξῆς τὸ, Ζεῦ πάτερ, » ῥά τί 10 

ὅο μοι χεχολώσεαι, & xev dna λυγρῶς πεπληγὼς, “μάχης ἐξαποδίωμαι, ἤγουν ἐχδιώξω; ὁ δὲ ταῦτα 
ἀκούσας καὶ παραινῶν τὴν uera φρονήσεως ἄμυναν ὀρϑῶς ἂν ἐρεῖ τὸ, ἄγρει μάν οἱ ἔπορσον ᾿᾿ϑηναίην 
ἀγελείην ,9 6, ἤν ovy ἣ τις αὐτὸν τὸν ἀλόγιστον Apuv j μάλιστ᾽ εἴωϑε κακῆς ὀδύνῃσι πελάζειν, 0 πέρ 

ἐστι περιφραστικῶς σον τῷ κακύνειν. 4a δὲ τοῦτο μὲν ὁ τοῦ μύϑου Ζεὺς, ἐκεῖνα δὲ ἡ Ἥρα λυπου- 

μένη, ἐὰν ὃ ἀϑέμιστος " Aou κακὰ ποιῇ, παροξυνϑεὶς ὑπὸ Κύπριδος καὶ ᾿Απόλλωνος. ( Vers. 757.) 
Ὅρα δὲ ὅτι τὸ, Ζεῦ πάτερ, δὶς ἡ Hoa προσφωνεῖ, κολακεύουσα καιρίως τὸν Δία. Καρτερὰ δὲ καὶ νῦν 
ἔργα τὰ βίαια. (Vers, 758.) Τὺ δὲ ὁσσάτιον δύο ἔχει παραγωγὰς ἐκ τοῦ ὅσσος" ὕσατος γὰρ, εἶτα 
ὁσσάτιος. (Vers. 759.) Τὸ δὲ, ἐμοὶ δ᾽ ἄχος, οἱ δὲ τέρπονται, σχῆμα ἐστὶ γοργὸν ἀντιϑετιχὸν, σύνη- 
ϑὲς καὶ αὐτὸ ῥήτορσι. (Vers. 761.) Τὸ δὲ ἀνέντες ἀντὶ τοῦ ἐρεϑίσαντες, παροξύναντες, ἀναπείσαν- 
τες. λέξις δὲ καὶ αὕτη ἀγαϑὴ καὶ τοῖς πεζολογοῦσι, ληφϑεῖσα ἐκ χορδῶν ἀνιεμένων, ἢ μᾶλλον ἐκ 20 

4ο χυνῶν AvOév* rov ἐπὶ ἄγρᾳ. ταύτῃ δὲ σύστοιχον καὶ τὸ av? «cv ἀντὶ τοῦ ἀνέπεισε. (Vers. 763.) Τὸ δὲ 
δίωμαν πρωτόϑετον τοῦ διώκω ἐστί. ὌΝ δια: 765.) Τὸ δὲ c ἄγρει ἀντὶ τοῦ ἄγε σπουδὴν παρακελεύεται, 
ὁποία πρέπει καὶ εἰς ἄγραν; ὡς ἀπὸ τοῦ ἀγρεῖν, ἐξ οὗ xoi τὸ ζωγρεῖν καὶ τὸ ἀγρεύειν. ( Vers. 766. ) 
“Πελάζειν δὲ ὀδύναις κακαῖς, ἤγουν κακωτικαῖς, τὸν Aonv λέγεται AÓOwv&, ἐπεὶ nio 4ϑηνᾶ μέν ἐστιν 

ἡ φρόνησις, Ἥρης δὲ εἰς ἀλογίαν μεταλαμβάνεται. περιγίνεται δὲ φύσει τοῦ τοιούτου Aosog ἡ ἀλληγο- 
ρουμένη ᾿Αϑηνᾶ, οὐ μὴν ἡ Hoc, τουτέστιν ὃ ἀήρ᾽ ἀσυμβίβαστον γὰρ τοῦτό γε. διὸ καὶ τὴν dOnvav 

θΟθόπλίσει ὁ ποιητὴς κατὰ τοῦ ᾿ἄρεος, οὐ μὴν τὴν “Πῖραν, ἵνα μὴ ἀχρειώσῃ τὴν "κατὰ φύσιν ἀλληγορίαν. 
᾿Εχϑετιχὴ δέ τις μέϑοδος ἐννοίας τὰ εἰρημένα, προαναφωνοῦσα οἷα μετ᾽ ὀλίγον πείσεται ὃ Ἄρης. 
(Vers. 791 .) ̓ Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, οὐ νεμεσίζῃ τῷ doe? τάδε € ἔργα; ἤγουν διὰ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ πραττόμενα, dr- 
τικὸς ἀνὴρ φράσοι ἂν, ὡς οὐ νεμεσίξῃ siis E ἔργων; ἤγουν ἕνεκεν ὧν ποιεῖ. Τὺ δὲ “μάλιστα xai τὸ εἴωθεν 80 

ἀκρίβειαν i ἱκανὴν ἔχει" καχύγει, μὲν γὰρ ὃ μῦϑος καὶ ὑπό τισιν ἄλλοις τὸν "Aon, oiov ὑπὸ τοῖς 4λωείδαις, 

οὔτε δὲ μάλ στα οὔτε εἰωϑότως, ὡς ὑπὸ τὴ ἀϑηνᾷ. Τὸ δὲ, ὀδύναις πελάζειν, οὐ μακράν ἐστι τοῦ ὀδύναις 

μιγνύειν, 0 δὴ φράζειν φιλεῖ Ὅμηρος, καϑὰ καὶ Πίνδαρος. (Vers. 768.) "Eugotvov. κἀνταῦϑα ὃ ποιητὴς 

τὴν εἰς ἀέρα τῆς “Ἥρας ἀλληγορίαν φησὶν ὡς 2 Ἥρα μάστιξεν à ἵππους, τὼ δ᾽ οὐκ ἐπ τῷ πετέσϑην μεσ- 

10 σηγὺς γαίης τὲ χαὶ οὐρανοῦ ἀστερύεντος. τὸ μὲν γὰρ 'μέσον οὐρανοῦ xai γῆς τόπος "ἀέρος ἐστὶ, περὶ ὃν 
ἐλαύνει ἡ " Hoe τὸ ἅρμα. Ὅρα δὲ ὡς καὶ ἐνταῦϑα συνήϑως τῷ πληϑυντιχῷ συνέζευξε δυϊκὸν ἐν τῷ, 

15 μάστιξε δ᾽ ἵππους, τὼ δὲ πετέσϑην. *( Vers. 770. sqq.) Πετρῶν ὁ ποιητὴς κίνησιν δαιμονίων ἵππων 

ποιητικώτερον χαὶ τερατωδέστερον, λέγει" ὅσσον δ᾽ ἡεροειδὲς, διάστημα δηλαδὴ, ἀνὴρ ἴδεν ὀφϑαλμοῖς- 
σιν ἥμενος ἐν σχοπιῇ, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον, ἔνϑα τὰ τῆς ὄψεως ἀνεπιπρόσϑητα, τόσσον ἐπι- 

ϑρώσχουσι ϑεῶν ὑψηχέες ἵπποι, ὃ ἐστι ὑψαύχενες, ἢ ὧν ὁ χρότος ὑψοῦ ἠχεῖ. xci οὕτω μὲν ἐνταῦϑα 4o 
μετρεῖ κατὰ ἀόριστον. σχῆμα τὸ ὅσον καὶ τὸ τόσον, ἵνα δηλώσῃ ταχυτάτην ἐξ ̓ Ολύμπου τοῦ ίακεδονι- 

20 κοῦ χίλνησιν ἵππων εἰς τὴν Τροίαν. ἀλλαχοῦ δὲ ἐξ ἀριϑμοῦ ὡρισμένου τὸ αὐτὸ παριστῶν φησὶν. ὡς 

τρία βήματα διαβάντες οἱ τοῦ Ποσειδῶνος ἵπποι τόπον χαὶ αὐτοὶ διίππευσαν πάνυ πολύν. Πίνδαρος 

δὲ ἐπὶ πλέον Ὁμήρου τερατευσάμενος ἐπὶ ᾿Δπέλλωνος ἑνὶ ϑείῳ βήματι πλείονα συντέμνει ὁδόν. Σημείω- 
σαι δὲ τὴν ἐν τῷ λόγῳ αὔξησιν. οὐ γὰρ εἶπεν ἁπλῶς, ὅσον τις ἴδεν, ἀλλὰ, ὅσον ἴδεν ἠεροειδὲς, καὶ 

χαϑήμενος ἐν σχοπιᾷ, καὶ βλέπων εἰς πόντον. ὃ γὰρ τοιοῦτος εἰς πολὺ ἂν ἀέρος βλέποι διάστημα, ἐν 
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ἡμέρᾳ δηλαδὴ ἀνεφέλῳ. εἰ γάρ τοι μὴ ἀέρα καϑαρὸν ὁρᾷ, μηδὲ ἐκ περιοπῆς ἀλλά ποϑὲν κάτωϑεν, 
μηδὲ διὰ πελάγους, οὐ τοσοῦτον ἂν ὀφϑαλμοῖς ἴδοι. (Vers. 773.) "Ev τῷ, Τροίην ποταμώ τε 
ῥέοντε, ἀπισχυρίσαιτο ἄν τις ἀργὸν κεῖσϑαι περιττῶς τὸ ῥέοντε πρὸς ἔπους ἐντέλειαν, εἰ μὴ ἄρα βού- 

469 λεται δηλῶσαι ποταμοὺς οὐ λειψυδροῦντας ἀλλὰ πλήϑοντας, *(Vers. 774. Ἂ Τὸ ἦχε, τουτέστιν ὕπου, 37 
ῥοὰς Σιμόεις συμβάλλετον ἠδὲ Xxauavópos, ᾿Αλχμανικὸν σχῆμα λέγεται, οὐχ᾽ ὅτι ̓ Αλκμὰν εὗρε τοῦτο, 

ἀλλὰ διότι ἐκεῖνος αὐτῷ ἔχαιρε, μάλιστα, μέσον δύο ὀνομάτων τιϑεὶς ὁ ῥῆμα τὸ μετ᾽ αὐτὰ χεῖσϑαι ὀφεῖ- 

λον. καλεῖται δὲ τὸ σχῆμα τοῦτο "καὶ προεπίζευξις. τοιοῦτον καὶ τὸ, ἔνϑα μὲν εἰς ᾿Αχέροντα Πυρι- 4o 

; φλεγέϑων τε ῥέουσι Κωκυτός τε. Καιριωτάτη δὲ λέξις κἀνταῦϑα τὸ συμβάλλειν ἐπὶ μίξεως ποταμῶν, 
οὐχ᾽ ἥκιστα δὲ καὶ ἐπὶ στρατευμάτων. λέγεται δ᾽ ἐκ τοῦ τοιούτου ῥήματος τροπιχῶς ξυμβολὴ καὶ ἡ ἐκ 

10 χοινοῦ, καϑ' 'Hoiodov εἰπεῖν, δαπάνη" ὅϑεν xci ἃ ξύμβολον δεῖπνον, εἰς ὃ περ οὐδὲν δεδαπάνηκεν 
ὃ φαγών. ( Vers. 776. ) 4vaace τοὺς ἵππους ἐξ ὀχέων “ρα ἠέρα πουλὺν ἔχευε περὶ αὐτοὺς, ὡς ἂν 
μὴ ὁρῶνται" τοῖσι δ᾽ ἀμβροσίην Σιμόεις ἀνέτειλε νέμεσϑαι. Αὐτὴ δὲ καὶ ἡ 49m βήτην, 0 ἐστιν 

ἔβησαν, ̓ τρήρωσι πελειάσιν ἴϑματα ὁμοῖαι, ἤγουν ὅμοιαι κατὰ τὰ κινήματα "“περιστεραῖς, ὧν τὰ ἴγνηθ07 
ἀφανῆ εἶναι ἱστοροῦσιν οἱ παλαιοὶ καὶ οὐ κατὰ λόγον τοῦ μεγέϑους διηρϑρωμένα. ( Vers, 777.) Ὅρα 

δὲ ὅτι ὃ μῦϑος τοῖς δαιμονίοις t ἵπποις αὐτόματον ἀμβροσίαν παραβάλλει, χαὶ ταύτην οὐ φύεσϑαί φησι, 
τοῦτο γὰρ ταπεινὸν εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ἀνατέλλειν ἐκ γῆς" σεμνοτέρα γὰρ καὶ i ϑειοτέρα ἡ ῇ τοιαύτη λέξις. Ξηρὰ 

δὲ κανταῦϑα βρῶσις ἡ ἀμβροσία" εἶδαρ γάρ φησιν οὐ μὴν ποτὸν " εἰ μὴ ἄρα καὶ αὕτη δροσερόν τι 
χρᾶμα ἣν “πρὸς ὁμοιότητα τοῦ Ὁμηριχοῦ κυκεῶνος, ὃς ἔχ τε στερεῶν ἔχ τε ὑγρῶν ἐκέκρατο. «Αἱ δὲ 
πελειάδες εἶδός τι περιστερᾶς. (Vers. 778.) Τὸ δὲ ἴϑμα, οὐ σὐύνηϑὲς ὃν φραζεσϑαι, ἐκ τοῦ ἰέναι 

| 20 γίνεται πλεονασμῷ τοῦ ϑῆτα, ὡς καὶ ἐν τῷ μηνιϑμὸς καὶ παρὰ Κοίντῳ δὲ ὠρυϑμός. τὸ μέντοι διὰ 
| τοῦ G ἵσμα, ὃ καὶ δασύνεται, ἵδρυμα δηλοῖ παρὰ zfvxoggovi, ἀπὸ τοῦ ἵζω γενόμενον. ( Vers. 776.) 

| ᾿Ιστέον δὲ ὅτι οἰχεῖον τῇ Hog τὸ ἠέρα πουλὺν χεύειν, περὶ ἧς ἀλλαχοῦ ῥηθήσεται, ὅτι ἠέρα πίτνα 10 
πρόσϑε βαϑεῖαν, ἀορασίαν δηλαδή τινα ἐξ ὁμίχλης, ἢ τις ἐπιταϑεῖσα καὶ νυχτὶ ἔοιχε. ϑηλυχοῦ δὲ 

| γένους ᾿Ιωνικῶς κἀνταῦϑα εἶναι φασὶν οἱ παλαιοὶ τὸ ἠέρα πουλύν. τοιοῦτον δέ που καὶ τὸ, ϑῆλυς 
ἐέρση, χαὶ ἡδὺς αὐτμή. *( Vers. 780. sqq. ) Τοὺς περὶ τὸν Διομήδην ἐπαινῶν φησὶν ὡς πλεῖστοι χαὶ 18 

ἄριστοι ἕστασαν Loto αὑτὸν, λείουσιν 8 ἐοικότες ὠμοφάγοισιν ἢ) συσὶ κάπροισι, τῶν τε σϑένος οὐχ ἀλα- 

παδνύν. Καὶ o" ̓μείωσαν καὶ ἐνταῦϑα τὴν συντομίαν τῶν παραβολῶν, καὶ ὅτι χαλῶς εἶπε προσϑεὶς 20 
τὸ κάπροις" οὐ γὰρ ἁπλῶς οἱ σύες ἄλκιμοι, ἀλλὰ οἱ κάπροι. τὰ δὲ ἔπη ταῦτα χφήσιμα χαὶ εἰς ἐγκώ- 

μιον παρατάξεως. * (Vers. 784.) Στᾶσα ἡ Hoa ἐβόησε, Στέντορι εἰσαμένη, 0 ἐστιν ὁμοιωθεῖσα, 26 
μεγαλήτορι, χαλκεοφώνῳ, ὃς τόσον αὐδήσασκεν, ὅσον ἄλλοι πεντήχοντα. Καὶ σημείωσαι τὴν τοῦ 
Στέντορος μεγαλοφωνίαν. φασὶ δὲ αὐτὸν τινὲς μὲν ᾿“ρχάδα, τινὲς δὲ Gode εἶναι, Ἑρμῇ δὲ περὶ μεγα- 

λοφωνίας ἐρίσαντα ἀναιρεϑῆναι. εὑρεῖν δὲ αὐτὸν λέγουσι χαὶ τὴν ἐκ κόχλου βαφὴν ἢ “μᾶλλον τὴν 30 
διὰ χόχλου βοὴν ἐν ταῖς μάχαις. ἄλλοι δὲ φασιν ἐν πολλοῖς τῶν ἀντιγράφων μὴ κεῖσϑαν τὸν τελευταῖον 
περὶ “Στέντορος στίχον τὸν περὶ τῆς φωνῆς διὰ τὴν ὑπερβολήν. μέμνηται δὲ xoi ᾿Πρόδοτος εὐρυβόα 

τινὸς φωνοῦντος ὑπὲρ τοὺς τότε ἀνϑρώπους ] λέγων ὡς qv περὶ 4αρεῖον ἀνὴρ «Αἠγύπτιος φωνέων néyi- 

στον ἀνϑρώπων. πάνυ δὲ παρατετηρημένον i τὸ χαλκεοφώνῳ, οὐ διὰ τὸ στεῤῥὸν, ὅ περ ἀλλαχοῦ φωνὴν 

εἶπεν ἄῤῥηκτον; ἀλλὰ διὰ τὸ ἐξάκουστον τῆς βοῆς" ἠχητικώτατος γὰρ ἐν μετάλλοις χαλκύς" διὸ καὶ 

οἴνοπα λέγει ὁ ὃ ποιητὴς χαλκὸν, ὡς ἀλλαχοῦ φανήσεται. τὸ δὲ κύων χαλκεόφωνος χαὶ ἕτερον ἔχει λόγον 

χατὰ ποιότητα φωνῆς, ὁποία καί τισιν ἀνϑρώποις χαὶ πτηνοῖς δὲ ἐμφαίνεται. ( Vere: 786. ) Hpos- 

φυῶς ói' Ὅμηρος μὴ ἔχων ἀριστείαν τινὰ τῇ "Hoe προσάψαι ὡς ἀέρι, ποιεῖ γοῦν αὐτὴν μέγα βοῦῶσαν 

καὶ, καιρίως εἰπεῖν, Στεντόρειον, ima πᾶσα φωνὴ ἀέρος ἐστὲ πληγὴ ἢ πεπληγμένος ἀήρ. 4o 

*( Vers. 787. ) ΤὈργότης ἐννοιῶν ἐν τῷ, αἰδὼς, ᾿Ἵργεῖοι, xax ̓ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί" διότι καιρὸςθ08 

ἐνταῦϑα ἦν τῇ λεγούσῃ" Hoc κατεπείξιως χαὶ βραχυλ ογίας. διὸ σὺν τῷ ἀσυνδέτῳ καὶ ἐλλειπτικῶς εἶπεν, 

αἰδὼς, ᾿Ἵργεῖοι" λείπει γὰρ τὸ ἐστίν. ὀνειδίζει δὲ, εἰ μὴ αἰδοῦνται ῥᾳϑυμοῦντες, ἀλλὰ ἐλέγ ὕχουσιν, ἤτοι 

αἰσχύνουσι τὸ εἶδος τοῖς ἔργοις. (Vers. 799. ) κατὰ τὸν τῆς lloeg λόγον, ὄφρα μὲν ἐς πόλεμον 

πωλέσχετο ᾿ΑἸχιλλεὺς, οὐδέ ποτε Τρῶες πρὸ πυλάων “αρδανιάων οἴχνεσχον, ἤγουν ἤρχοντο" κείνου ydo 
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ἐδείδισαν ὄβριμον ἔγχος" αὐτοῦ δὲ μηνίσαντος ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται. Καὶ ὕρα ὡς 

δεξιώτατα xai ἐνταῦϑια τὸν ἀκροατὴν εἰς συνήϑη ἀνάμνησιν ἄγει τοῦ ᾿Αχιλλέως. ἱθευδοπαρήχησις δὲ 
τὸ, ἐς πόλεμον πωλέσχετο. (Vers. 789.) «Δὲ δὲ πολλαχοῦ δηλούμεναι Δαρδάνιαι πύλαι ἐπωνομάζοντο 

10 μὲν τῷ ἀρχαίῳ Δαρδάνῳ τῷ τοῦ Πριάμον προγόνῳ" ἐλέγοντο δὲ χαὶ Σκαιαὶ, ὡς ἀλλαχοῦ εἴρηται. 

(Vers. 791.) Ἔοικε δὲ ὃ ̓ λληνικὸς ναύσταϑμος “πόῤῥω τῆς πόλεως εἶναι, ὡς δηλοῖ τὸ ἑἕχάς" οὗ 

διασαφητικὸν τὸ, κοίλαις ἐπὶ ναυσίν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὁ γεωγράφος τοπογραφῶν τὸ ᾿βλληνικὸν ναύ- 

σταϑιον λέγει, ὅτι τὸ ναύσταϑμον πρὸς τῷ Σιγείῳ ἄλλο ὃν παρὰ τὸν ᾿Αχαιῶν λιμένα, χαὶ ὅτι Σίγειον 

πόλις κατεσπασμένη, ἔνϑα καὶ τὸ ναύσταϑμον χαὶ ὃ peu λιμὴν χαὶ τὸ ᾿“χαϊχὸν στρατόπεδον. 

᾿Δἀποφαινόμενος δὲ χαὶ μὴ κατὰ τὸ ὕστερον Ἴλιον ἀφεστάναι τῆς ᾿ Ελληνικῆς ναυστάϑμου τὸ πα- 

λαιὸν Ἴλιον λέγει πρὸς ἄλλοις καὶ ὅτι τὸ vevavaó uov οὕτω πλησίον ἐστὶ τῆς γῦν πόλεως, ὥστε ϑαυ- 

uae ἄν τινα τῶν μὲν ᾿ Ελλήνων ἀπόνοιαν, & περ τοσοῦτον χρόνον ἀτείχιστοι ἤσαν πλησίον οὔσης 

τοιαύτης πόλεως, τῶν δὲ Τρώων ἀψυχίαν; εἰ γενομένου μὲν τείχους τοιαῦτα ἤνυσαν, ἀτείχιστον 

0 δὲ τὸν ναύσταϑμον ἔχοντες οὐδὲν ἐποίουν. *(Vers. 793. sqq. ) "Enogobav οὐ μόνον τὸ πολεμικῶς 

ἐφορμᾶν, ἀλλ ἔστιν οὗ καὶ προσηνῶς. ᾿“ϑηνᾶ γοῦν Τυδείδη ἐπόρουσεν, ἤγουν ἁπλῶς εἰς αὐτὸν 

ἦλϑεν, ὅτε xoi εὗρεν αὐτὸν ἕλχος ἀναψύχοντα, τό μιν, ἤγουν χαϑ' ὃ αὐτὸν, βάλε Πάνδαρος i ἰῷ. 

ἱδρὼς γάρ, ἕν ἔτειρέν ὑπὸ πλατέος τελαμῶνος ἀσπίδος εὐχύχλου ἢ ἀμφιβρότης. τῷ, ἤγουν ᾧ τινι, τείς- 

θέτο, ἢ τρίβετο, κάμνε δὲ χεῖρα" ἂν δ᾽ ἰσχῶν τελαμῶνα, τουτέστιν ἀνέχων, ἀνατείνων, κελαινεφὲς eiu 

ἀπεμόργνυ , ὃ ἐστιν ἀπέμασσεν, ἀπεπίεζε, περὶ οὗ προείρηται. χαὶ τοιούτῳ λόγῳ 5 ̓ 4ϑηνᾶ τὸν Zto- 

μήδην ἀπόμαχον ἑστῶτα εὑροῦσα ὠνείδισεν, ὑπειποῦσα ὡς ἄρα ὀλίγον οἱ aide. ἐοικότα γείνατο Τυ- 

δεύς" Τυδεύς τοι μιχρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής. (Vers. 802. sqq.) Eire δειχνῦσα τὸ τοῦ 
Τυδέως ϑάρσος λέγει ὡς ἐχεῖνος μὲν καὶ ἐπεχόμενος ὑπ᾽ ἐμοῦ πολεμεῖν ὅμως προχαλούμενος τοὺς Θη- 

4o βαίους ἠρίστευε, σὺ δὲ καὶ ἐρεϑιζόμενος ὑπ᾽ ἐμοὶ φύλακι ὄκνον ἔχεις. "iE οὗ συνάγει μὴ Τυδέως ἔκγε- 
γεννῆσϑαι αὐτὸν. πιϑανῶς κεφαλαιωσαμένη τὴν ἀνομοιότητα ἐκ τοῦ, ἐχεῖνον uiv, AÓnvàg κωλυού- 

θ0θσης. μάχεσϑαι καὶ νικᾶν, τοῦτον δὲ κελευόμενον ἀνηκουστεῖν. * Eioi δὲ τὰ τῆς ᾿4ϑηνᾶς τοιαῦτα" καί 
ἫΝ δ᾽ ὅτε πέρ μιν ἐγὼ πολεμίζειν οὐκ εἴασκον, οὐδ᾽ ἐκπαιφάσσειν, ὅτε T ἤλυϑε νόσφιν ᾿᾿χαιῶν ἄγγελος 

ἐς Θήβας, δαίνυσϑαί μὲν ἄνωγον ἐνὶ μεγάροισιν ἕχηλον. αὐτὰρ ὃ ϑυμὸν & ἔχων ὃν χαρτερὸν, ὡς τὸ 

πάρος περ, κούρους Καλμείων προκαλίξετο, πάντα δ᾽ ἐνίχα ῥηιδίως. τοίη τοι ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθος ἦα. 

σοὶ δ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ παρά ϑ'᾽ ἵσταμαι ηδὲ φυλάσσω; χαί σὲ προφρονέως κέλομαι Τρώεσσι μάχεσθαι" 

ἀλλά σευ ἢ κάματος πολυαὶξ γυῖα Ozüvxsv , ἤ νυ σέ που δέος ἴσχει ἀκήριον" οὐ σύ γ᾽ ἔπειτα Τυδέως &- 
γονός ἐσσι δαΐφρονος Οἰνείδαο. Τούτων δὲ πολλὰ παραπλαχῆναι δύναταί mors εἰς λόγον τὸν περὶ 
ἀνδρὸς εὐγενοῦς μὲν καὶ ἀνδρείου, ὀκνοῦντος δὲ εἰς ἔργον σπουδαῖον κατά τινα περιπέτειαν. Ἔν τού- 
τοις δὲ φαίνεται ὅτι τε οὐχ Buc RRr GU 5 ̓ 4ϑηνᾶ τὸν Τυδέα ἐχώλυε πολεμεῖν, ἀλλ ἐπεῖχε κηδεμονικῶς, 

30 xoi ὅτι τὰ κατὰ Θήβας ὃ Τυδεὺς τὴν "μὲν ἀρχὴν ϑρασύτερον διεχειρίσατο, εἶτα συνετώτερον, ὅτε πρὸς 

αὐτοῖς τοῖς ἔργοις. ἦν. διὸ καὶ εὐτυχῶς αὐτῷ ἀπέβη ἐκεῖνα. καὶ οὕτω μὲν πρὸς τὸν Διομήδην ἡ AO va 

ἐχεῖνος δὲ, ἐφ᾽ οἷς ὠνείδισται, φησὶν, ἀρξάμενος ix τῶν τοῦ ὀνειδισμοῦ τελευταίων διὰ συνέχειαν 
λόγου,, ὡς ovre δέος ἔχει αὐτὸν οὔτε ὀκνεῖ, ἀλλὰ μέμνηται ὧν ἔφϑη προεντείλασϑαι αὐτῷ 5 Ana, 

χωλύουσα ϑεομαχεῖν. χαὶ οὕτω δητορικῶς τὸ αἴτιον περιτρέπει τῇ μυϑικῇ Αϑηνᾷ, τὴν αἰτίαν, χαϑά 

φασιν οἱ ῥήτορες, εἰς αὐτὴν ped Log, ὡς κωλύουσαν, χαὶ λεληϑότως κατασχευάξει μήτε ἡλαττῶσϑαι 

τοῦ πατρὸς, ἀλλὰ καὶ ϑεοφιλέστερος ἐχείνου εἶναι, εἰ Τυδεὺς μὲν “κωλυόμενος ovy ὑπήκουεν, οὗτος δὲ 

μέμνηται τῆς μὴ ἐώσης ϑεοῖς ἀντιχρὺ μάχεσθαι καὶ πείϑεται αὐτῇ. (Vers. 815. sqq.) Eya δὲ οὕτω 
καὶ τὰ τοῦ Διομήδους" Γινώσκω σε, ϑεὰ ϑύγατερ Διός " τῷ τοι προφρονέως ἐρέω ἔπος οὐδ᾽ ἐπικεύσω. 

4ο οὔτε τί με δέος ἴσχει ἀκήριον "οὔτε τις ὄκνος, ἀλλ᾽ ἔτι σῶν μέμνημαι ἐφετμέων, εἷς ἐπέτειλας" οὔ μ᾽ 
εἴας μακάρεσσι ϑεοῖς ἀντιχρὺ μάχεσϑαι τοῖς ἄλλοις" ἀτὰρ εἴ χε Διὸς ϑυγάτηρ ᾿Αφροδίτη ἔλϑῃσ᾽ ἐς 
,molsuoy, τήν γ᾽ οὐτάμεν ὀξέι γαλκῷ. τοὔνεχεν αὐτός T ἀναχάζομαι, ἠδὲ καὶ ἄλλους ᾿Αργείους ἐχέλευσα 
ἀλήμεναι ἐνθάδε πάντας" γινώσχω yog ono μάχην ἀναχοιρανέοντα. χρήσιμα δέ τινε καὶ ταῦτα κατὰ 
καιρὸν παραπλεχόμενα καὶ παρῳδούμενα, ὅτε αὐτὸς μὲν καλῶς εὐλαβεῖται ποιεῖν τι, πάσχει δὲ μέμψιν, ὡς 



ΡΑΨΩΙΔΖ1. E. YVs800—810. 73 

ἢ δειλὸς ἢ ὀχνηρός. Kal ὅρα τό τε φιλάλληλον τοῦ Διομήδους, εἴ mb οὐ μόνον αὐτὸς ἀπέχεται OU 
πὲρ ἡ ἀιϑηνᾶ παρήνεσεν, ἀλλὰ *xol τοὺς ἄλλους τὸ αὐτὸ ποιεῖν ἐθέλει, καὶ δὲν καὶ διὰ τῆς ᾿48ϑη-θ10 
γᾶς ὁ ποιητὴς δηλοῖ τὸ τῆς συμβουλῆς ἐν πολλοῖς οὐκ εὐσυντελέστατον, καὶ ὡς αἱ δεύτεραί πως φρον- 
τίδες σοφώτεραι. ἡ γὰρ χωλύσασα τὸν Διομήδην μηδενὶ ϑεῷ ἐπιϑέσϑαι ὅτι μὴ μόνῃ τῇ “Ἀφροδίτῃ, γῦν 

μέμφεται αὐτὸν ὕτι τὸν ΄ἤρην ὑποστέλλεται. Ὅρα δὲ ἐν τῷ εἰρημένῳ χωρίῳ καὶ ὅπως ὁ ποιητὴς ἑρμη- 
γεύων τὸν ῥηθέντα τελαμῶνα ἐπήνεγκε τὸ ἀσπίδος, ἵνα “Φοοῖτο γῦν τελαμὼν ὃ ταύτης ἀναφορεὺς, 

οὐ μὴν ὁ τῆς σπάϑης. Τὺ Ὁ δὲ ὀλίγον ταὐτὸν ἐστι νῦν τῷ ἧττον, αὐτὸ δὲ ἀντὶ τοῦ οὐδαμῶς. διὸ ὑπο- 

χαταβᾶσα φησὶν, οὐ σύ γ᾽ ἔπειτα Τυδέος ἔχγονός ἐσσι, οὐκ ὀλίγην εἰποῦσα ὁμοιότητα, πάντῃ δὲ ἀπο- 

φήσασα. ἐντεῦϑεν δὲ καὶ Σοφοκλῆς λαβὼν λέγει βαιὸν ἐντρέπεσϑαι τὸ οὐδόλως ἐπιστρέφεσϑαι" xai 
μείων λόγος ἀντὶ τοῦ οὐδείς. ᾿Σημείωσαι δὲ Ort xai ἐν τούτοις 7 τῷ Διομήδει λαλοῦσα ᾿4“ϑηνᾷ ἡ φρό- 10 

νησίς ἐστιν, ἢ ἔμφυτος αὐτῷ καὶ ἀεὶ “συμπαρομαρτοῦσα, δι᾿ ἧς ἀναπολεῖ τοῦ πατρὸς χαὶ ἐχεῖϑεν εἰς 
μάχην ἐρεϑίξεται χαὶ μέμφεται ἑαυτὸν, ὅτι χαὶ βραχὺ γοῦν τι ἀνεπαύσατο, καὶ μεμψάμενος, εἶτα 
xci ἀναπολήσας εἰς νοῦν, οἷα μεγάλα χατώρϑωσε, σπεύδων χατὰ συνασπισμὸν τεραστίων χαὶ ὡς εἰπεῖν 

δαιμονίων ἐρεϑίζει ἑαυτὸν ἀγχινούστατα καὶ κατὰ τοῦ φρικτοῦ Ἄρεος. ᾿ΑἸνδρὶ δὲ βραχυήλικι μὲν, ἐνεργε- 
στάτῳ δὲ, πρέπει τὸ, μικρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητὴς, ὁποῖον ἡ ἱστορία τὸν Τυδέα παραδίδωσιν. 
ὁ δὲ τοιοῦτος μικρὸς xol ὀλίγος λέγοιτ᾽ ἄν. οὕτω γὰρ ἐν Ὀδυσσείᾳ ὃ Κύχλωψ ὀλίγον τὸν ᾿Οδυσσέα 
φησὶ, καὶ 'Hoíoóog δὲ πλοῖον ὀλίγον τὸ μικρὸν ἐν τῷ, vij ὀλίγην αἰνεῖν, ἤγουν μικρὰν, διαστελλο- 

μένην πρὸς τὴν μεγάλην. διὸ ἐπάγει" μεγάλη. δ᾽ ἐνὲ φορτία ϑέσϑαι. ἀντίκειται δὲ τῷ μὲν μικρῷ 
ὃ μέγας" “οὕτω γὰρ ὃ Σαλαμίνιος Αϊας μέγας καὶ μείζων ἐλέγετο. τῷ δὲ ὀλίγῳ ὁ πολλὸς κατὰ τὸ, 20 
πολλὸς γάρ τις ἔχειτο, τουτέστι μέγας. εἰ δὲ xal ἐν πολλοῖς ὃ μικρὸς καὶ ὀλίγος καὶ τυτϑὸς εἰς ἶσον 

ἄγονται πολυωνυμίας λόγῳ, ἀλλ᾽ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἄλλως πολλὴ διαφορὰ" μιχρὸς μὲν γὰρ Τυδεὺς ἢ εἴ. 
β τις ἄλλος, ὀλίγος δὲ ὄχλος" τυτϑὺς δὲ παῖς xci βρέφος τυτϑὸν τὸ ἐπιτύτϑιον. ὅτε μέντοι πολυωΐῳ- 
| μοῦσι, μετ᾽ αὐτῶν ἔστε xoi τὸ βραχὺ καὶ τὸ μέτριον, καὶ πρὸ αὐτῶν τὸ μιχκὸς, 0 mío ἐστι μιχρὺς, 

465 ὀξυνόμενον μὲν κατὰ τὸ μιχρὸς, διπλάζον δὲ τὸ κάππα, ὡς δῆϑεν Αἰολικὸν, καϑὸ ᾿Ικχκὸὺς, 0 πέρ ἐστε » 
κύριον ὄνομα σοφοῦ ἰατροῦ “Ῥηγίνου, ἐξ οὗ παροιμία τὸ, δεῖπνον ᾿Ικκοῦ. διὰ τὸ εὐτελὲς τῆς ἐκείνου 
ζωῆς. ἐκ δὲ τοῦ ῥηθέντος μικκοῦ, ὃ ἐστε μικροῦ, ὑποκχοριστιχὸν ὃ μιχκύλος" ὅϑεν μικκύλα χερύδοια 
αἱ παιδικαὶ μιχραὶ χεῖρες παρὰ τῷ Συῤῥαχουσίῳ Μόσχῳ. Δοκεῖ δὲ τὸ, μικρὸς ἔην δέμας, ngos ἤδια- So 
στολὴν εἰρῆσϑαι τῆς κατ᾽ ἄλλο τι μιχρότητος, οἷον τῆς κατά τι μέλος jj ψυχῆς ἀρετήν" εἰχὸς γὰρ 
εἶναι τινὰ βραχύχειρα, ᾧ ἀνάπαλιν ἔσχεν. ὃ μακρόχειρ ᾿Αρταξέρξης. οὕτω δέ πως καὶ “μιχροψυχεῖ τιῷ, 
καὶ ἄλλος διεκπεσὼν τοῦ μεγαλοπρεπὴς εἶναι μικροπρεπὴς λέγεται. ἐκ TOU μείων δὲ τὸν μικρὸν παρά- 

γουσιν οἱ παλαιοί. Χορηγία δέ τις ἐτυμολόγοις χαὶ τὸ, Τυδεὺς μιχρὸς ἔην, οἱ ἐκ τοῦ τυτϑὸν, ὃ ἐστι 

μικρὸν, τὸν Τυδέα παρωνυμοῦσι. Μώμου δέ τι ἔχειν φαίνεται καὶ τὸ μιχρόν τινα εἶναι τὸ δέμας. διὸ 

xci ὃ ποιητὴς ἔοιχε λέγειν ὡς, εἰ καὶ μὴ ἀρετὴν κατὰ σῶμα εἶχε Γυδεὺς, ἀφανὴς ὧν xci οἷον xaraxt- 

χωσμένος, τῇ γοῦν ἀνδρίᾳ περιεβλέπετο. ὃ μέντοι Διομήδης εὐμεγεϑέστερος V ὑπονοεῖται, ὡς εἰχὸς, εἶναι 

τοῦ πατρός. (Vers. 800.) To δὲ Τυδεὺς κείμενον ἐν τέλει στίχου xal πάλιν κατάρχον ἑτέρου στίχου, 

ὡς προέκχειται, δόξοι μὲν ἂν ἐπαναληπτικῶς εἰρῆσϑαι" ποιεῖ δὲ μᾶλλον σχῆμα ἀντιστροὴς κατὰ 

ἀγοὺς ῥήτορας. Ὅρα δὲ καὶ ὡς τὴν Θηβαϊκὴν ἱστορίαν τόποις διαφόροις ὃ ποιητὴς μερίσας ἐν μὲν τῇ Ba- 4o 

σιλιχῇ ᾿Επιπωλήσει ἐπλάτυνεν αὐτὴν, ἐνταῦϑα δὲ βραχυλογ εἴ, (Vers. 803.) Περὶ δὲ τυῦ ἐχπαιφάσσειν 

δηλοῦται ἀλλαχοῦ. (Vers. 804.) Τὸ δὲ ἐλϑεῖν ἄγγελον τὸν Τυδέα ἐς Θήβας ἄλλως ἔφρασε φϑάσας 

4ο Ὅμηρος ἐν τῷ, ἀγγελίην ἐπὶ Τυδὴῆ orav ᾿άχαιοί. (Vers. 806.) Τὸ δὲ, ϑυμὸν ἔχειν χαρτερὸν, 
συντίϑησιν τὸν ἀλλαχοῦ χαρτερόϑυμον. (Vers. 807.) Tovg δὲ Καδμείους ἀνωτέρω Καδμείωνας a 7! 
xoa παρωνυμίαν τὴν ἀλλαχόϑι δηλωϑεῖσαν. Τὺ δὲ, πάντα ἐνίχα, διχῶς χανταῦϑα γοεῖται" ἢ γὰρ 
πάντα τὸν ἀντιστάντα ἢ πάντα τὰ ἀϑλα. ( Vers. 809. ) Τὸ δὲ παρίστασϑαι οὐχ ἐξ ἀνάγκης *au0l1 

10 

20 

3o 

- 

ἐπικουρίαν δηλοῖ. διὸ ἐδέησεν ἐνταῦϑα προσϑήκης διὰ σαφήνειαν ἐν τῷ, παρά ϑ᾽ ἵσταμαι n 
r 7 φυλάσσω. ἔστι δὲ τὸ τοιοῦτον παρίστασϑαι i ὕμοιόν τι τῷ προίστασϑαι.  ( Vers. 9810.) Τὸ δὲ προτρο- 

νέως δὶς ἐνταῦϑα ῥηϑὲν ποιητιχώτερόν ἐστι, χοινότερον δὲ καὶ ἀναλογώτερον ἀπαϑῶς τὸ προιρύνως. 
ΟΟΜΜΕΝΤ. 1N Inrap. Tox. II. 
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(Vers. 811.) Τὸ δὲ πολυαϊξ καίριον ἐπίϑετον καμάτου πολεμικοῦ, ἐν ᾧ αἱ πολλαὶ κινήσεις ἀνιᾶσι 
τὸν μαχητήν. (Vers. 812.) 4éog δὲ ἀκήριον τὸ ἁψυχοποιὸν, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν νεχροποιόν. xai tic 
τρεῖς αὗται λέξεις ἰσοδύναμοι, καὶ τέταρτον τὸ νῶχαρ᾽ ἐν αἷς ἢ ἐτυμολογία στέρησιν ἀναπτύσσει 
ψυχῆς καὶ χῆρος, ἃ ταὐτὸν σημαίνουσιν. ἐν τούτοις δὲ καὶ ὁρισμὸς ὑπανακύπτει ὔκνου, ὡς 
δοξάξοντος Ὁμήρου. ὄχνον εἶναι τὴν μετὰ κάματον ἀργίαν. ( Vers. P3, ) Ὅρα δὲ χαὶ τὸ Τυδέως 

10 ἔχγονος διὰ τοῦ x γραφὲν, 0 πὲρ διασαφῶν ὁ ποιητὴς uer. ὀλίγα ἐν τοῖς "περὶ τοῦ ρεος φησίν" ἐκ 
γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσὶ, τρόπον τινὰ διὰ τούτου καὶ τὸν nv Διὸς ἔκγονον λέγων" καὶ μετ᾽ ὀλίγα" εἰ δέ 
x&v ἐξ ἄλλου ϑεῶν ἐγένου. ὃ μέντοι διὰ τῶν δύο γάμμα ἔγγονος οὔτε Ὁμηρικός ἐστι xai δηλοῖ υἱωνὸν 
παρὰ τοῖς μεϑ' Ὅμηρον. (Vers. 815.) Τὸ δὲ, γινώσκω σε ϑεὰ, ὑπόμνησίς ἐστι τοῦ ἔτι ἐξ ὀφϑαλμῶν 
ἀφῃρῆσϑαι τὴν ἀχλὺν τῷ ἥρωι, ὡς οὕτω γινώσχεσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ ἡμὲν ϑεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα. εἰχὸς δὲ 10 
x«i κατὰ τὸν Σοφόχλειον ᾿Οδυσσέα- εὐμαϑὲς εἶναι xoi τῷ Διομήδει τὸ τῆς ᾿4ϑηνᾶς φώνημα. 
(Vers. 825.) ᾿“λήμεναι δὲ, ταὐτὸν 0' εἰπεῖν ἀλῆναι, δηλοῖ μὲν τὸ συστραφῆναι" ἀφίλητον δὲ πεζολό- 
γοις ἔῤῥιπται. ὅϑεν δὲ γίνεται, φανεῖται ἀλλαχοῦ. (Vers. 824.) Τὸ δὲ, γινώσκω Ἄρηα, ὡς καὶ πρὸ 
αὐτοῦ τὸ, γινώσχω σε ϑεὰ, λεχϑέντα ovre χαϑ' αὑτὰ δηλοῦσιν ὅτι xci πρὸ τούτων ἐν τῷ, Κύπριν 
Διομήδης ἐπῴχετο γινώσχων" or ̓ ἄναλκις ϑεὸς ἦν, ὀρϑῶς ἐτίϑετο στιγμὴ εἰς τὸ γινώσχων᾽ εἶτα ὡς 

20 ἀπ᾽ ἄλλης ἀρχῆς ἀνε γινώσκετο τὸ, OT ἄναλχις ἣν, χαϑὰ καὶ ἐχεῖ γέγραπται. χοιρανέων δὲ xai 
ἐνταῦϑα ὁ ἀρχικῶς διαταττόμενος, ὡς xci πρὸ τούτων Ὀδυσσεὺὶς χοιρανέων mov δίεπε στρατόν. οὕτω 
καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ ἑτεροιοῦται τοῦ τυραννεῖν τὸ τύραννα δρᾶν, καϑὰ καὶ τοῦ βασιλεύειν ἑτεροῖον ἂν 

39 εἴη τὸ βασιλικὰ πράττειν. *( Vers. 825.) Ὀτρυντιχὸν εἰς ϑάῤῥος μάχης τὸ, μήτε σύ ys orna τὸν γε 
δείδιϑι, μήτε τινὰ ἄλλον, καὶ ἑξῆς. ἼἜνϑα καὶ τὸ, ἀλλ ay. ἐπ᾿ oxi πρώτῳ ἔχε ἵππους, ἤγουν ἔλαυνε, 20 
ὃ πολλαχοῦ κεῖται. Τὸ δὲ δείδιϑι χρηστόν ἐστιν εἰς μέτρον δαχτυλικόν" ἄλλως δέ γε κοινότερον δέδιϑε 
λέγεται ἐν τρισὶ βραχείαις λέξεσι. μεταπλασμὸν δὲ ἔπαϑε καὶ τὸ δείδιϑι. ὡς yag is ἴϑε, κλῦε κλῦϑι, 
οὕτω δέδιε δέδιϑι xoi ἐπενθέσει δείδιϑι. ὅτι δὲ τὰ συχνὰ βραχέα οὐ μόνον ἐπενϑέσεις διχρόνων 
πάσχουσι xara vo Μούλιος, δούρατος, εἴριον, δείδιϑι, καὶ τὰ τοιαῦτ᾽. ἐν οἷς καὶ ὁδοιπόρος xci ὁδοι- 
δόκος καὶ Πυλαιμένης χαὶ τὰ xaT αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ τροπὰς χαὶ ἐχτάσεις καὶ συμφώνων πλεονασμοὺς, 

δῆλον ἐστί" τροπὰς uiv, ὡς τὸ ϑεητόκος καὶ ὅσα τοιαῦτα ἐδηλώϑη" ἐχτάσεις δὲ, ὡς τὸ ὠλεσίχαρπος, 

διωλύγιον, ἐτώσιον, περιώσιον᾽ πλεονασμοὺς δὲ συμφώνων, ὡς τὸ φερέσβιος, ϑεσπέσιος. οὐχ ἄδηλον 
δὲ ὅτι καὶ τὸ ἢ ἐν ἐνίοις ἐπεντεϑὲν παχύγνει τὴν τῶν βραχέων ἰσχνότητα, ὁποῖον TL xol ὃ ἐπήβολος χαὶ 

4o *ó ἐπιηετανός" ( Vers. 830.) Τὸ σχεδὸν καὶ σχεδίην λέγεται, ὀἷον" τύψον δὲ σχεδίην. ἔστι δὲ ὄνομα- 400 
612 τιχὸν ἐπίῤῥην μα, ἀπὸ τοῦ σχέδιος σχεδία ἡ σύνεγγυς, ἵνα λέγῃ ἐλλειπτικῶς, τύψον σχεδίην τυπὴν 30 

ἢ πληγήν" καὶ ἔστιν ὅμοιον τῷ ἀμφαδίην ἐκ τοῦ ἀμφαδόν. Τὸν ϑοῦρον "Ἄρην προϊὼν ὁ Ζεὺς ἀλλο- 
πρόσαλλον καλέσει. ἐνταῦϑα δὲ (Vers. 831.) ἡ ᾿4ϑηνᾶ ἐπιπλέον χαχολογοῦσα σφοδρῶς κατὰ 
χόμματα λέγεν αὐτὸν μαινόμενον, τυχτὸν XGXÓY, ἀλλοπρόσαλλον" μαινόμενον μὲν διὰ τοὺς ἐν ταῖς 
μάχαις ϑυμοὺς, ἐξ ὧν καὶ ὁ ̓ Αρειμάνιος εἴρηται" καὶ γὰρ χαὶ πρὸ ὀλίγου ἔφη" εἰ οὕτω μαίνεσϑαι 
ἐάσομεν Aene, xoi ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ ἀχουσόμεϑα, ὁ δὲ μαίνεται οὐχέτ᾽ ἀνεκτῶς, xci, ἢ) καὶ ἐμὸν δόρυ 

μαίνεται ἐν παλάμῃ" τυχτὸν δὲ xaxov ὡς ὑφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν τευχόμενον καὶ μὴ φύσει ἡμῖν ἐγγινόμενον, 
καϑὰ τὸ ἐσθίειν, τὸ πίνειν, τὸ ὑπνοῦν καὶ τὰ ἄλλα" ἡ γὰρ φύσις ἥμερον ἔτευξε ζῷον τὸν ἄνϑρωπον, 

τοεὶ xal αὐτὸς ἑαυτὸν εἰς μάχιμον "μετατεύχει xai καχοποιὸς δι᾿ “Αρεος γίνεται», ἀπειπάμενος τὸν 
ἀχάχητα Eouiiv: ἀλλοπρόσαλλον δὲ ὡς ἀστατοῦντα καὶ ἄλλοτε ἄλλῳ χαριζόμενον, ὡς δηλοῖ τὸ; ὃς 
πρῴην μὲν ἐμοί τὲ καὶ Ἥρῃ στεῦτο, ἤγουν ὑπισχνεῖτο, ἀγορεύων Τρωσὶ “μαχήσεσϑαι, ; ἀτὰρ "Aoyeioi- 4o 
σιν ἀρήξειν, νῦν δὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλεῖ, τῶν δὲ λέλασται, ἤγουν τῶν ᾿Δργείων 5 ὧν ὑπέσχετο" 

T γοῦν, ὡς εἴρηται, ἀλλοπρόσαλλός ἐστι κατὰ τὸ φαινόμενον ὁ ἄλλος πρὸς ἄλλον γινόμενος xata 

τὴν Ὁμηρικὴν i ἑρμηνείαν, καὶ κατὰ τοὺς παλαιοὺς εἰπεῖν ἕτερον πρὸς ἕτερον διαβάλλων καὶ ἄλλοτε ἄλλῳ 
φίλος, 1) κατὰ ἀλληγορίαν, ὅτι οὐ τῶν αὐτῶν ἀεὶ ἡ νίκη ἐστὶν ἡ κατὰ πόλεμον, ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἄλλῳ ἐχ 
πολέμου προσείϑεται, “γινομένη ἑτεραλχής. ξυνὸς γὰρ ̓ Ενυάλιος, καί τε κτανέοντα κατέχτα, ὡς ἐν 
ἄλλοις λέγεται. σὺ δ᾽ ἂν ὦ οὗτος, ἀλλοπρόσαλλον ἐρεῖς καὶ ξυνὸν ' EvvaAtoy xoi τὸν πολ ὕφελον χαὶ 
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κακόφιλον. xol ἄλλως “δὲ ἀλλοπρόσαλλον ἐροῦμεν τὸν σχολιὸν ἢ xe χολακικόν. Εὐριπίδης δὲ τὸν ao 
Ὁμηρικὸν παραποιήσας νοῦν λέγει που δριμέως κοινὸν ᾿Ενυάλιον τὸν ἀδελφικὸν καϑ' ὁμοιότητα τοῦ, 
κοινὸν αὐτάδελφον χάρα. ΦΣημείωσαε δὲ ὅτι ἐς τοσοῦτον φευχτέος ὃ xaÜ' Ὅμηρον ἀλλοπρόσαλλος, 
ὥστε καὶ ὁ τοῦ μύϑου Ζεὺς ἐν τῇ ἄλφα ῥαψῳδίᾳ εὐλαβεῖται σχωφϑῆναι τοιοῦτος, ἔνϑα βαρὺ κρίνει, 
ὡς ἡ Ηρα νεικεῖ αὐτόν" καί τε φησὶ μάχη Τρώεσσιν ἀρήγειν, ὡς ἐκ τούτου ὑπονοεῖσϑαι οὐκ ἀφυῶς 

| ἀλλοπρόσαλλον xci τὸν Δία, ὅτε εἰς εἱμαρμένην ἐχληφϑεὶς ἄλλοτε πρὸς ἄλλους ῥέπει xai αὐτὸς κατὰ 
| τύχης μεταβολὰς, oU μὴν ὡς μαινόμενος xoi ὡς τυχτὸν xaxov. *(Vers, 855.) Τὸ ἁπλῶς καταγαχγεῖν 35 

τοῦ ὅρματος cq ἵππων ὠϑεῖν λέγει" οὕτω γὰρ ἡ ̓ 4ϑηνᾶ τὸν Σϑένελον ἀφ᾽ ἵππων ὦσε χαμᾶζε, χειρὶ 
πάλιν ἐρύσασα, ἤγουν εἰς τοὐπίσω ἑλχύσασα. 'Iotéov δὲ ὅτι καὶ τὸ χωρίον τοῦτο παντελῶς ἐστὶν ἀναλ- 

10 ληγόρητον καὶ ποιητικῇ μάλιστα τερατείᾳ πρέπον. οὐ γὰρ ἔστι νοεῖν ἱστορικῶς ὅτι ὁ Σ ϑένελος χατά 

| τινα σύνεσιν χατῆλϑε τοῦ ἅρματος, ὡς εἰναι TOV Διομήδην παραιβάτην e ἅμα τὸν αὐτὸν xai ἡνίοχον, εἰ 

μὴ ἄρα ἐστί τις “ϑεραπεία τοῦ τοιούτου μύϑου τὸ πᾶσαν οὕτω καταπραχϑῆναι δεξιώτατα ὑπὸ áo 

Διομήδους τὴν διφοηλασίαν, ὡς μηδὲ προσλογισϑῆναν τοῖς ἔργοις ὕλως τὸν ἡνίοχον Σϑένελον. 
(Vers. 836. sqq.) Εν 19, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐμμαπέως ἀπόρουσε, τὸ ἐμμαπέως λέξις ἐστὲ ποιητιχὴ, δηλοῦσα 
τὸ σπουδαίως, οἱονεὶ ἁμεπέως, ἤγουν ἅμα ἔπει καὶ λόγῳ κατὰ (Ῥιλόξενον, καὶ κατὰ μετάϑεσιν ἐμμα- 

| πέως, ἵνα λέγῃ ὅτι κατέβη τοῦ ἅρματος 0 Σϑένελος ἅμα τῷ λαλούσης αἰσϑέσϑαι τῆς ᾿4ϑηνᾶς, μεϑὸ 
EU uiv ἐς δίφρον ἔβαινε παραὶ Διομήδεα δῖον, μέγα δ᾽ ἐβραχε φήγινος ἄξων βριϑοσύνῃ" δεινὴν 

| yàp ἄγεν ϑεὸν ἄνδρα τ᾽ ἄριστον. Καὶ σημείωκσαι τὸ ἔβραχεν ὡς οὐ μόνον ἐπὶ ὅπλων λέγεται, ἀλλ 013 
| ἰδοὺ xai ἐπὶ ἄξονος βαρυνϑέντος., ὡς πέρ nov καὶ ἐπὶ ϑυρέτρων εὐαρμόστων. Καὶ ἀπορεῖται μὲν Ἶ πῶς 
| 20 βάρους αἰτία ἡ ἀβαρὴς ̓ 4ϑηνᾶ" λύει δὲ αὐτὸ φιλοσόφως ὃ Σιμπλίχιος, τῇ αἰσϑήσει προσχρώμενος. εἰς 

λύσιν τῆς ἀπορίας. τὸ γὰρ νοητὸν ἀληϑῶς μὲν ἀβαρὲς, βάρος δὲ ἔχειν φαίνεται, ὡς αἰσϑητὸν, ὅτε 
xar αἴσϑησιν ἐπιφαίνοιτο. Τὸ δὲ, φήγινος ἄξων, φιλοτίμως παρέῤῥεψεν ὁ ποιητὴς ὡς τεχτονικὸν 

467 παράγγελμα, μονονουχὶ λέγων δεῖν φήγινον εἶναι τὸν τοιοῦτον ἄξονα, οὐ κατὰ τὴν Ἡσιόδου μικχρο- 

: πρέπειαν ἐν ἔργῳ τὰ τοιαῦτα παραγγέλματα ϑέμενος, ἀλλ᾽ αὐτὰ μὲν ἐπιτρέχων καὶ ἐν παρέργῳ τιϑεὶς, 
τῶν δὲ μεγαλοπρεπῶν ἡρωιχῶν καὶ καϊρίων γινόμενος. οἱ δὲ παλαιοὶ ἀντὶ τοῦ φήγινος πήδινος γρα- 
φουσιν, εἰπόντες ὅτι πῆδος εἶδος ξύλου" ἄσϑεν χαὶ πηδὸς ἡ ἡ πλάτη, ὡς ex τοιούτου ξύλου σχευασϑεῖσα. 1o 

( Vers. 859. ) Τῆς δὲ βριϑοσύνης ἡ ἀναλογία κατὰ τὴν τοξοσύνην καὶ δρηστοσύνην καὶ παλαισμο- 

σύνην καὶ τὴν τραγικὴν ἀπιστοσύίνην καὶ βιότου ἀπειροσύνην. TO δὲ, δεινὴν ϑεὸν, χρήσιμόν ἐστι 

χαὶ εἰς τὴν δεινὴν τῆς ᾿4ϑηνᾶς αἰγίδα. Ὅρα δὲ ὡς παρὰ τὴν προδηλωϑεῖσαν τοῦ σοφοῦ Νέστο- 

3o ρος παραγγελίαν ἡ nva εἰς τὸ τοῦ Διομήδους ἱχομένη ἅρμα οὐκ ἔγχει ὀρέγεται, ὡς ἐκεῖνος ἔφη» 

ἀλλὰ μάστιγα xoi ἡνία λάζεται, ὅ ἐστι λαμβάνει. Αἴτιον δ᾽ ὅτι οὐ κατ ᾿ἄνϑρωπον ἡ πρᾶξις" διὸ οὐδ᾽ 

ἀνϑρωπίνως μεϑοδεύεται. ἊΣ Vers. 845.) ' H ᾿4“ϑηνὰ ἔλαϑε τὸν "Aonv ἐν τῷ τοῦ Διομήδους ἅρματι 21 
οὖσα, διότι δῦνεν" 4ϊδος κυνέην. μή μιν ἴδοι ὄβριμος "Adone" ἣ tig μελαντάτη ὑπὸ TOU μύϑου. λέγεται 

εἶναι ὑπὲρ πᾶν, ὃ ἂν εἴπῃ τις μέλαν. διὸ καὶ πᾶς ἀφανὴς ὧν ἐν τῷ δολίως τι πράττειν χαὶ οἷον ὑπὸ 

“Ἧδῃ καὶ τῷ ἐχεῖσε σχότῳ “Αιδου λέγεται παροιμιωδῶς κυνέην φορεῖν. ἔστι δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς νέφος 

τι πυχνότατον ἡ τοῦ " dioy χυνέη, δι᾽ οὗ καὶ ϑεοὶ ἀφανεῖς ἀλλήλοις γίνονται, ὡς εἶναι ταὐτὸν, χυνῆν 

"Auov δῖναι καὶ ὑπὸ παχυτάτῳ γνέφεν γενέσϑαι. ἴσως δὲ καὶ ἐχ τοῦ ὑπὸ γῆν iov ἤτοι σχότον 

εἴρηται τὸ, δῦν᾽ -Aidog χυνέην, ἣν δηλαδὴ περιβαλ λόμενός τις οὐχ ἂν ὁραϑείη. διὸ xai và ἔδυνεν 

αὐτὴν. ἵνα μὴ αὐτὴν ἴδοι ὁ "άρης. Καὶ σημείωσαι ὅτι ἡ φύσει φωσφόρος ᾿4ϑηνᾶ νῦν διὰ χρείαν ἐπι- 

Áo χτήτῳ σχότῳ καλύπτεται. "δηλοῖ δὲ καὶ ταῦτα τὴν τῆς φρονήσεως φύσιν, ἣ τις ἐν ᾿Οδυσσείᾳ μὲν ἐξέ- 30 

λαμψε δίχην φωτὸς, ἐνταῦϑα δὲ ἑαυτὴν ὡς ἐν σχοτίᾳ ἐπέχρυψε. Σημείωσαι δὲ χαὶ ὅτι, ὥς δῦ νῦν 

ἡ AOvà í ἑαυτὴν τῷ Ἄρει δοχεῖ διὰ σχοτεινοῦ νέφους ἐπιχρύψαι, τοῦτο γὰρ, ὡς εἴρηται, ἦν ἡ τοῦ 

“Διδου xvvij, οὕτω πρός τινα σαφήνειαν ὑπονοητιχὴν τῆς τοιαύτης κυνέης χαὶ ἐν τοῖς ἑξῆς ὃ "Ἄρης 

ἀφωνὴς ἔσται τῷ Διομήδει, ὡς εὐϑὺς uer ̓ὀλίγα φανήσεται. Δῆλον δὲ ὅτι, ὡς πὲρ πρὸ μιχροῦ ἱμάντας 

καὶ λέπαδνα οὐ ̓ κυριολεχτῶν εἶπεν ἐπὶ τοῦ τῆς "Hoas ἅρματος, / οὕτως οὐδὲ ἐνταῦϑα ἐπὶ χαταστάσεως 

veg oove τὴν TOU iov χυνέην κυριολεχτεῖ ὁ ποιητὴς οἷα xat ἀνάγχην μεταφορᾶς καὶ τοῦτο 

K a 
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παϑών. ἄλλως μέντοι μυϑιχώτερόν ἐστι κυριολεξίαν ἐνταῦϑα ὑπονοῆσαι, 9 τις κατὰ τὸ σιωπώ- 
μένον ἐκ Πλούτωνος εἴπῃ τὴν Avv λαβεῖν τὴν ἐκείνου χυνέην. τέως γε μὴν ϑεωρητέον ὡς εὐλό- 

ἄογως ὁ ποιητὴς οὐδέν τι ὅλως "περὶ τῆς τοιαύτης ἔφη κυνέης, ἀλλ ὀνομάσας μόνον αὐτὴν οὐδέν τε 

πλέον ἐπεσημήνατο εὖ ποιήσας. “Σχοπητέον δὲ καϑ' οἵαν χαὶ ὕσην παράχρησιν “4ιδου κυνέην ἔφη 

ὃ ποιητὴς τὸ τῆς xe; αλῆς ἀέριον κάλυμμα, δι᾿ οὐ κρύπτεταί τις τὸ βλέπεσϑαι, ἢ ἐς τὸ πᾶν ἢ κατὰ 

μόνον πρόσωπον. "Lor, δ᾽ εὑρεῖν παρὰ τοῖς παλαιοῖς ὡς κυνέη καλεῖται καὶ τὸ χοινῶς λεγόμενον 

σκιάδιον, ὃ πὲρ “Πσίοδος πῖλον φησὶν ἀσχητόν. (Vers. 842.) Ovx ἀργῶς βροτολοιγὸν πολλαχοῦ 
λέγει τὸν ἄρην ὁ ποιητὴς κατὰ μόνην ἀλληγορίαν ἀλλὰ χαὶ σωματικῶς. ᾿Ιδοὺ γὰρ ἐνταῦϑα καὶ κατὰ 

- , δὰ 37. ^ A] , , » 3 , , " LI - ot , 

614uiOov κτείνας ὁ Jong xoi ϑυμὰν ἐξαινύμενος, ἤγουν ἀφελόμενος, ἐξεναρίζει "τινὰ πελώριον Περί- 
^ - ^ , c! ' er ΕΣ ᾽ - ^ ^ ^ !€ 3 * » e» 

φαντας καὶ χειρουργεῖ τὸν φόνον, ἵνα πιϑανὸν οὕτως εἴη ἐνταῦϑα zai τὸ κατὰ Διομήδους αὐτὸν ἔγχεϊ 
2; , 3 , ως i3 , SN M t , t « " f- P4 €!* M , 

χαλκείῳ ὁρέξασϑαι. Καὶ πρὸ ολίγου δὲ πολλοὺς ἐξενάριξεν " Europ τε καὶ χάλκεος "ong. ὅλως γὰρ ἐν 
- - , ^ n * τῆς τ - P] ^ ' , , 

δευτέρῳ τὰ τῶν ἀλληγοριῶν τίϑεται ὃ ποιητὴς, xoi οὐδὲ δεῖ ἀλληγορεῖν, εἰ μὴ πρότερόν τις καταστής- 
^ - * - 3 , 2 , , , - € , € ^ 

σει xai κρατυγεῖ rov μῦϑον εἰς πιϑανότητα. “ρίσταρχος μέντοι μηδέν τε τῶν μηρου, ὡς καὶ προεῤ- 
εἰν 2 "A 3 - 3 , c , E 2 1 s , , 3 - 
ῥέϑη, αἀλληγορεῖν ἀξιῶν, οὐ μονον ὑπερβολιχὸν τι λέγει, ἀλλὰ καὶ σοφίας μεγάλης ἀφαιρεῖται τὸν 

, [/ * - Pt. » ^ , , » 7, € ^ - ποιητήν. Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ, ὠρέξατο ἔγχεϊ χαλκείῳ , ἤτοι ἀνέτεινεν ἔγχος καὶ ἔτεινεν ἑαυτὸν τῷ 
» m , cr - ᾽ν» , - κ᾿ € "Ὁ » P" 

ἔγχεϊ. καί ἐστιν ὅμοιον TQ, ἔγχει ὀρεξάσϑω. Τοῦτο δὲ παρακατιὼν σαφέστερον λέγει, ὡρμᾶτο ἔγχεϊ 
10 λ Ἣν 'B »» 2 δὲ 2 E € ' 4 ^ c "4 9 «' ^ et s) D c1 - * ΄ 

χαλχείω. νταῦϑα δὲ εἰπὼν ὁ ποιητὴς καὶ ζυγὸν, ἡνέα d ἵππων, τὸν Ἱππειον ζυγὸν, ov προ τούτων 

31 

ἔφη πρὸς διαστολὴν ἑτεροίων ζυγῶν , διέλυσεν εἰς τὸ ξυγὸν ἵππων. Τοῦ δὲ αἴνυτο ϑέμα αἴνυμι, ὃ περ 
ἁπλῶς μὲν ληφϑὲν ἀντὶ τοῦ ἀφαιρῶ λέγεται γίνεσθαι ἀπὸ τοῦ αἴρω αἴρνω αἰρνύω, αἴρνυμε, ἐξ οὗ τὸ, 

Τυρῶν αἰνύμενοι , ἐν ᾿Οδυσσείᾳ. εἰ δὲ govía. λέξις ἐστὶ, πρόχειταί, φασιν, αὑτοῦ τὸ χτῶ χταίνῳ; ἀφ᾽ 
οὗ ἀπελεύσει TOU T. χαίνω, dE αὑτοῦ δὲ ὁμοίως αἴνω, ὅϑεν αἰνύω αἴνυμι xai, ϑυμὸν αἰνύμενος. 

*( Vers. 846.) Τὸν Διομήδην σεμνολογῶν ὁ ποιητὴς ὡς εὐϑὺς ἀριστεύσοντα φησὶν Διομήδεα δῖον. 

(Vers; 854.) Τὸ uiv τοῦ Ἄρεος 8 ἔγχος χειρὶ λαβοῦαα ἡ ̓ 4ϑηνᾷ ὦσεν ὑπ᾽ ix δίφροιο ἐτώσιον ἀϊχϑῆναι" 
τὸ δὲ τοῦ Διομήδους ἐπέρεισε νείατον ἐς κενεῶνα, ὅϑι ζωνίσχετο μίτρην ὃ "ÁAong* ἔνϑα μεν οὗτα 
τυχὼν, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν, ἔκ δὲ δόρυ σπάσεν αὖτις. ὁ δ᾽ ἔβραχε χάλκεος ἢ ons, ὕσσον T 
ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεχάχιλοι. ἀνέρες ἐν πολέμῳ ἔριδα συνάγοντες domos. καὶ ἔοικεν Ó- Διομήδης ἐν 

πλήϑει τοσούτων χιλιάδων τὴν ἀῤῥενωπὸν ἀριστείαν ἄρτι ἐνδείξασϑαι, χένωμά τι εὑρὼν ἐν ἄκροις καὶ 
ἀραίωσιν λαοῦ. τοῦτο γάρ, φησιν, αἰνίττεται ὃ νείατος χενεών. (Vers. 858.) Καὶ δοκεῖ τοῖς 
παλαιοῖς ἐν πλείονν συνασπισμῷ ἀριστεῦσαι νῦν ὃ ἥρως 1j ὅτε τὴν ϑῆλυν ᾿Αφροδίτην ἔτρωσεν, ὡς καὶ 

μ - , D , E * 3 - 4o Ἡράκλειτος πλατύτερον ἀλληγορεῖ: καί ἐστι "μείζων αὕτη ἀριστεία. ἐχεῖ μὲν γὰρ οὐ παρὴν τις 
γενναΐο τῶν , Τρώων πρόμαχος, τοῦ «Αἰνείου χειμένου , ἐνταῦϑα δὲ ὁ 0 "Exrwp ὁμιλεῖ ὃ τῶν .-Τρώων ἄρι- 

στος; καὶ οὕτως εὐδοκιμεῖ ὡς καὶ τὸν ouv δοκεῖν σὺν αὐτῷ εἶναι. ὃ τοίνυν Διομήδης κατὰ τοῦ 
τοιούτου πολέμου δράσας γενναῖα μέγα τι ποιεῖ. διὸ καὶ αὐτὸν τὸν Arv λέγεται βαλεῖν. ( Vers. 860.) 
TO δὲ ἐννεάχιλοι ἢ δεκάχιλοι διὰ μὲν διχρόνου γραφύμενον ἔχει τερατείαν ποιητικὴν καὶ μεγαλοπρέ- 
σειαν" ἐὰν δὲ διὰ διφϑόγγου χατά τινας γράφεται οὐ μόνον ἀδιανόητόν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ πάνυ σμι- 

61 ϑχροπρεπές. τί γὰρ μέγα, ἐὰν ἐννέα χειλέων ἢ δέκα φωνὴν ὃ τοιοῦτος "Aon ἀφίησιν, 0 *nov γε 
ὃ ϑνητὸς Σεέντῶρ αὐδᾶν ἔχει ὅσον ἄλλοι πεντήκοντα; πῶς δὲ καὶ τρόμος εἷλεν ᾿Δχαιούς τε Τρῶάς τὲ 

δείσαντας ἐκ τῆς βοῆς, ἐὰν δεχάστομος ἣν; ἐφ᾽ οἵῳ δὲ μεγαλείῳ δεκαστόμου βοῆς ἐπεσημάνϑη τὸ, 

τόσον ἔβραχ᾽ "Ans, τος πολέμοιο; τουτέστιν ἀκόρεστος, χραϑεὶς ἐχ τοῦ ἄατος, ὡς πολλαχοῦ φαί- 

γνέται. ὥρμητο δὲ € ὅμως ἢ διὰ διφϑόγγου ἀλλόκοτος γραφὴ ἐχ τοῦ. οὐδ᾽ εἴ μοι δέχα μὲν στόματ᾽ εἰεν * 

καὶ ἔχοι ἂν ἴσως οὕτω τερατῶδές τι ὃ λόγος, ὡς οὕτως ἑχάστου τῶν ἰαχόντων Τρώων γεγονὸς φϑεγγο- 
μένου, χαϑὰ πὲρ ἂν εἰ xal πολλοῖς ἐχρᾶτο στόμασιν, ὧν οἷον πύλαι τὰ χείλη. C Vers. 857.) Ὅρα δὲ 
τὸ, ζωνύσκετο μίτρην, διασαφητιχὸν ὃν καὶ αὐτὸ τῆς πολεμικῆς ζώνης καὶ τοῦ ἑτεροιοῦσϑαι αὑτὴν 

πρὸς τὴν μίτραν. ἄλλως γὰρ, εἴ πὲρ ζώνη ἡ μίτρα, πῶς ἂν ζωνύσκοιτο; (Vers. 858.) Τοῦ δὲ 
10 δάπερευν, ἐξ οὗ καὶ τὸ δαρδάπτειν Ἀχαὶ δαπταὶ αἱ μυῖαι J ὡς xai ἀλλαχοῦ δηλοῦται, πρωτότυπον τὸ 

δῶ, ἐξ οὗ v0 δαίω, καϑ' οἷον ἄν τις ἐρεῖ σημαινόμενον᾽" ὡς γὰρ βῶ βάπτω, ῥῶ ῥάπτω, χνῶ χνάπτω, 
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τὰ ἑτέρωϑι σαφῶς δηλωϑέντα , οὕτω καὶ δῶ δάπτω. (Vers. 859.) Τὸ δὲ βράχειν ἰδοὺ xci ἐπὶ μεγά- 
Axe βοῆς, ὑπλιτῶν μέντοι. (Vers. 861. ) To δὲ, ἔριδα συνάγοντες Ἄρηος, ἔχεν μὲν διαστολὴν πρὸς 

ἑτέρας ἔριδας, ἐπιτείνει δὲ συγχριτικῶς τὴν ἐνταῦϑα πολεμιχὴν ἑαχὴν, ὡς μὴ κατὰ τὰς ἄλλας οὖσαν 

τὰς ἁπλῶς βοωμένας, ἀλλ᾽ ὁποίαν ἰαχήσαιεν ἂν μυριοπληὅ εἴς ἄνοδρες, πόλεμον συῤῥηγνύντες. ὥς περ 
δὲ ξυνάγεται πόλεμος ὃ ἐκ πολλῶν ἀνδρῶν τῶν xc ἕκαστα, οἷον, ἵνα ξυνάγωμεν Agna, ταὐτὸν 

δ᾽ εἰπεῖν συμφέρεται κατὰ τὸ, συμφερτὴ δ᾽ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν" οὕτω ξυνάγεται καὶ ἔρις ἡ κατὰ 
πόλεμον. *(Vers. 862.) 'Ev ᾿Οδυσσείᾳ μὲν τὸν Κύκλωπος βαρὺν ᾳϑόγ)ον ὀλίγοι τινὲς ἔδεισαν, αι 
ἐνταῦϑα δὲ Ἴἄρεος βοήσαντος λαοὶ τρέμουσι. φησὶ γάρ" τοὺς O' ἄρ᾽ ὑπὸ τρόμος εἶλεν ᾿“Ιχαιούς τε 

Τρῶάς τε δείσαντας" r0000v ἔβραχ᾽ onc, ὡς εἴρηται, οὐ βοὴν ἀγαϑὸς αὐτὸς ὧν, ἀλλὰ καὶ τὸν 

φϑόγγον οὖλος. *(Vers. 864. sqq.) Ὁπηνίκα χκαυματηρᾶς οὔσης τῆς ἡμέρας πρὸς ἀνατολὴν ἢ δύσιν 29 
μελαίνεται ὃ ἀὴρ, ἄνεμος προσδοχᾶται. 0 καὶ Ὅμηρος ἐκ παρέργου ἐν παραβολῇ δηλοῖ, φιλοσοφῶν 
ὡς οἷον ἐκ παρόδου καὶ λέγων ὅτι Oir δ᾽ ἐκ νεφέων ἐρεβεννὴ φαίνεται ἀὴρ καύματος ἐξ, ἤγουν μετὰ 
καῦμα, ἀνέμοιο δυσαέος ὀρνυμένοιο, τοῖος Διομήδει χάλκεος ong φαίνεϑ' ὁμοῦ νεφέεσσιν ἰὼν εἷς 
οὐρανὸν εὐρὺν, τουτέστεν εἰς νέφος ἔδοξεν ἐσχηματίσϑαι 0 μυϑικὸς Long, φεύγων ἐκ τοῦ πολέιιου. 
Καὶ σημείωσαι ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς ᾿Αφροδίτης ἀσφαλέστερον cine τὸ, μελαίνετο δὲ χρόα καλόν" ἐνταῦϑα 
δὲ ἄλλως τερατώδη ταύτην τῷ os μελανίαν τὴν διὰ τοῦ νέφους προσέπλασεν. ὅϑεν &upeoiv τινα 
δίδωσι τοῦ νέφος τι νοεῖν xci τὴν τοῦ “Ἅιδου κυνῆν, ὡς καὶ προγέγραπται, εἴ γε καὶ 0 άρης νῦν 
ἀφανὴς γίνεται, νεφωϑεὶς οἷον xai ζοφωϑεὶς, οἵα τις ἐκ νεφέων ἐρεβεννὴ ἀὴρ φαίνεται. εἴη δὲ 
ἂν αὕτη νέφωσις ἐκ παχείας κόνεως ὑψοῦ ἀρϑείσης ἐν τῇ συντόνῳ κινήσει τῶν μαχομένων, Ort 
7 μάχη ἐκλίνϑη, γενομένης τροπῆς. Ὅρα δὲ καὶ σχῆμα παραβολῆς καινότερον" ov γὰρ ἐκ παραβο- 4o 
λικοῦ ἄρχεται ἐπιῤῥήματος, ἀλλ᾽ ἐξ ἀντωνυμίας ἀναφοριχῆς. φησὶ γάρ" οἵα ἐρεβεννὴ ἀὴρ, τοῖος ἐξαί- 
γέτο Ἄρης." Ὅρα δὲ καὶ τὸ ἀὴρ ϑηλυκῶς χαὶ νῦν λεχϑὲν καὶ ἐχτεῖνον τὴν ἄρχουσαν. 'H δὲ ἐξ πρόϑε- 
σις οὐ μόνον ἐνταῦϑα εἴληπται ἀντὶ τῆς uere προϑέσεως, ἀλλὰ χαὶ ἀλλαχοῦ, οἷον, πιόμενα ἐχ 
βοτάνης. ἢ ἤτοι μετὰ τὴν βοσχήν᾽ καὶ, ἐκ νυχτῶν δ᾽ ἄνεμοι χαλεποὶ, ἤτοι μετὰ τὰς νύχτας. Διπλά- 

ξεται δὲ τὸ ἀμετάβολον ἐν τῷ ἐρεβεννὴ ἀναγκαίως is μέτρδυ χρείαν. πάσχει δ᾽ αὐτό more καὶ 
ἡ φαεννὴ xci ἡ κλεεννὴ, & πέρ εἰσιν ἡ φαεινὴ καὶ "ἢ κλεινή. "(WVers. 868.) διασαφῶν ἐεαααθ1 

τὴν τοῦ λύμπου λέξιν φησίν" ἵχανε ϑεῶν ἕδος, αἰπὺν ᾽᾿Ὄλυμπον. (Vers. 869.) “ιδάσχων. κἀνταῦϑα ὃ 
ὃ ποιητὴς παραποίησιν ἐπῶν φησὶ περὶ ἄρεος" πὰρ δὲ Διὶ Κρονίωνι καϑέζετο, ϑυμὸν ἀχείων" ὃν 
δὴ στίχον ἔφη ἐν τῇ ἄλφα ῥαψῳδίᾳ περὶ Aiyeimvog, ϑεὶς ἐχεῖ ἀντὶ τοῦ, ϑυμὸν ἀχείων, τὸ, κύδεϊ 
γαίων. καὶ ἐνταῦϑα, ὡς καὶ ἐπὶ dqupo* trio, ἄμβροτον αἷμα καταῤῥέειν ἐξ ὠτειλῆς λέγει τοῦ 9a 10 
ἐπαναπαυσάμενος ἤδη τῇ λέξει TOU αἵματος μᾶλλον, 7) περ τῇ TOU ἰχῶρος, περὶ οὗ προείρηται. δεῖξα 

γάρ φησιν ἄμβροτον αἷμα καταῤῥέον ἐξ ὠτειλῆς. *(Vers. 872.) “Ὡς mep προχαλῶ gosse 
χαναχῶ καναχίζω, στοναχῶ στοναχίξω, μηρυχῶ μηρυκίζω, μοχϑῶ μοχϑίξω παρὰ Θεοκρίτῳ, οὕτω 
πολλαχοῦ καὶ νεμεσῶ νεμεσίζω. εὕρηται δὲ καὶ τὸ ἠρεμίζω. καὶ αἰτίζω, ὡς περ xoi πολεμίζω. ᾿ Ἡρό- 

δοτος δὲ καὶ ἀτρεμίζειν φησίν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὁ ἐχτραγῳδῶν πρός τινα ὑπερέχοντα πάϑος οἰχεῖον, 

0 πὲρ ἔπαϑε παρά τιῖνος τῶν συνήϑων, εἴποι ἄν" οὐ νεμεσίζῃ ὁρῶν τάδε καρτερὰ ἔργα; αἰεὶ τοι 20 
ῥίγιστα τετληότες εἰμὲν; ἤγουν ἐσμὲν. ἀλλήλων ἰότητι, τουτέστι βουλῇ, χάριν ἄνδρεσσι φέροντες. 
παρῴδηται δὲ ἡ ἀρχὴ τῶν ῥηθέντων κατὰ μίαν λέξιν ἐκ τῶν πρὸ ὀλίγου ῥηθέντων, ἔνϑα ἔφη" Ζεῦ 
πάτερ, οὐ νεμεσίζῃ ρει τάδε καρτερὰ ἔργα; καὶ σημείωσαι ὕτι καὶ ἐνταῦϑα τὸ, καρτερὰ ἔργα, οὐκ 
ἐπὶ ἐπαίνου κεῖται ἀλλ᾿ ἀντὶ τοῦ βιαστικὰ, καϑ' ὃ καὶ βέλος λέγεται xaprtQOv' πάντως γὰρ οὐκ 
ἐπαινεῖ 0 dome ἃ χαχῶς ἔπαϑε διὰ τὴν ̓ Αϑηνᾶν. οὕτω δὲ xoi λόγος χρατερὸς ὁ ἀπειλητικὸς χαὶ 
ge δηλῶν. Ἐς Vers. 873. ) Τὸ, coi πάντες μαχόμεϑα, ἤγουν διὰ σὲ, ὅμοιον τῷ, σοὶ ζῶ, ἤτοι διὰ 55 

᾿Ενταῦϑα δὲ ὅρα ὡς ἀδιανόητα δοκεῖ πρὸς τὸν Δία λέγειν ὁ Mong ἐν τῷ, σοὶ μαχόμεϑα" σὺ γὰρ 

e ἄφρονα κούρην. οὐ γὰρ αἴτιος μάχης ὁ ἄφρονα παῖδα γενν!; σας, οὐδὲ αἰτιατέος ἁπλῶς. διὸ χαὶ 

τὸν λόγον ἐπιδιορϑούμενος ἐπάγει" ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι ϑεοί OG. ἐν ᾿θλύμπῳ, cot r ἐπιπείϑον- 

ται, καὶ δεδμήμεσθα ἕκαστος" ταύτην δὲ οὔτ᾽ ἔπεϊ προτιβάλλεαι, "οὔ τέ τι ἔργῳ, 0 ἐστιν, οὔτε λόγῳ 4o 
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οὔτε ἔργῳ λυπεῖς, ἀλλ᾽ aviug, ἤγουν ἀναπείϑεις, ἐπεὶ αὐτὸς ἐγείναο, καὶ ἑξῆς. καὶ ουτως γίνεται 470 
ὀρϑὸς καὶ σπουδαῖος ὁ τοῦ "Ἄρεος λόγος. τῷ ὄντι γὰρ αἰτιατέος πατὴρ, -ὃς, γεννήσας ἄφρονα παῖδα, 
οὐχ ἐπέχει τῆς ἀφροσύνης αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ προσερεϑίζει. ᾿Ιστέον δὲ ὡς ἡ ῥηϑεῖσα xarà τοῦ Διὸς 
αἰτίασις, 0g ἐστι ποτὲ xai volg, αἴνιγμά ἐστι τοῦ ἐν ταῖς ἐφαμάρτοις πράξεσιν, ἃς οὐκ ἂν ἐν ζῴοις ἀλό- 
γοις εὕρῃ τις, τὸν νοῦν αἴτιον εἶναι βαϑέα χυβιστῶντα, καὶ που πονηρευόμενον, καὶ οὐ διευχρινοῦντα 

τὸ δέον ἀεί. ( Vers. 878.) Ὅρα δὲ τὸ, δεδμήμεϑα ἕκαστος, σύνεσιν ἔχον ἐπιδιορϑωτιχὴν τοῦ, σοί τ᾽ 

81 7ἐπιπείϑονται. εἰ γὰρ "κατὰ τὸ, σοὶ πείϑονται, ἐσχημάτισε xoi τὸ δέδμηνται, ov χαλῶς ἐλάλει, ὡς 

δοχῶν ὑπεξάγειν ἑαυτὸν τοῦ πείϑεσϑαι xci δεδμῆσϑαι χατὰ τοὺς λοιπούς. δῆλον δὲ ὅτι διαφορά ἐστε 
τοῦ πείϑεσϑαι καὶ δεδμῆσϑαι. οὔτε γὰρ πᾶς ὁ πειϑόμενος ἄρχοντι ἐξ ἀνάγκης xoi δεὸμημένος ἐστὶν 
ἐχείνῳ, οὔτε πᾶς 0 δεδμημένος τινὶ ἤδη xoi πείϑεται" πολλοὶ γὰρ ἀπειϑεῖν τοῖς ἄρχουσι βούλονται. 1o 
Ὅτι δὲ καὶ εὐοδώτερον εἰς μέτρον τὸ ὅσοι ϑεοί εἰσι xal τὸ πείϑονται καὶ τὸ δεδμήμεσϑα, ἢ περ τὸ 
ἐσμὲν καὶ πειϑόμεϑα καὶ δεδμήμεϑα, οὐδ᾽ αὐτὸ ἄδηλόν ἐστι. Τὸ δὲ, ὅσοι ϑεοὶ ἐν Ülvuno, πρὸς δια- 
στολὴν εἶπε τῶν ὑποταρταρίων, oi διὰ τὸ μὴ πείϑεσϑαι Διὶ καὶ δεδμῆσϑαι χάτω ἐῤῥίφησαν. 
(Vers. 879.) To δὲ προτιβάλλεαι, 0 ἐστι προσβαάλλῃ, μάχιμος λέξις, "Δρεϊ φίλη, ἀφ᾽ ἧς ἡ κατὰ 

1ο πόλεμον προσβολὴ, ἶσον ὃν τῷ ἐπιπλήττεις. T'o δὲ προτιβάλλεαι παϑητικῶς ῥηϑέντι ὅμοιον "καὶ τὸ, 

σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν. ᾿Εν τούτοις δὲ οὐ μόνον ἄφρονα κούρην, ἀλλὰ xci οὐλομένην χαὶ 
1 ἀήσυλα ἔργα μέμηλε xci ἀΐδηλον χαὶ μαργαίνειν πείϑουσαν καὶ τοιαῦτα τινὰ τὴν ᾿᾿ϑηνᾶν 

Ó ἄφρων "ons ἀποκαλεῖ. xoi τί γὰρ ἄλλ᾽ 1) κανών τις ἐστὶ διεστραμμένος ἅπας ἄφρων πρὸς ἑαυτὸν 

μετάγειν καὶ gro: ἑβλοῦν ἐθέλων καὶ ra ὀρϑὰ χαὶ μηδὲν αὐτοῦ ἀπεοικέναι χρίνων καὶ τοὺς εὖ ἔχοντας 

λόγου καὶ φρονήσεως ; καὶ τοιαῦτα μὲν ὃ ἀλόγιστος ong. ὃ δὲ Ζεὺς, ὃς εἰς νοῦν λαμβάνεται, τὰ μὲν 20 

πρῶτα ἐξουϑενῶν αὐτὸν φησί" μή μοι, ἀλλοπρόσαλλε, παρεζόμενος μινύριζε, καὶ τὰ ἑξῆς, ὅσα πρέ- 

πει παρῳδηϑήῆναι εἰς ἄλογον ϑυμόν. ἐπάγει γὰρ παραποιῶν στίχον προπεποιημένον" ᾿ἔχϑιστος δέ uos 
ἐσσὶ ϑεῶν, οἱ Ὄλυμπον ἔχουσιν" αἰεὶ γάρ τοι ἔρις φίλη πόλεμοί τὲ μάχαι τε μητρός TOL μένος ἐστὶν 

20 ἀάσχετον, χαὶ ἑξῆς, ὡς Quero εἶτα ἐφισεᾷ xat αὐτῷ τὸν παρὰ ϑεοῖς ἰατρὸν * [Iaujova, καὶ ἰᾶται 

τὸ τραῦμα, διότι, φησὶν, ἐξ ἐμοῦ 7ένος ἐσσί. τῷ ὄντι γὰρ προσδεῖται χαὶ τοῦ ἀλόγου μέρους τῆς 
ψυχῆς τοῦ ϑυμιχοῦ διά τι συγγενὲς ὃ νοῦς xoi ἢ φρόνησις, χαϑὰ xai δορυφόρων οἱ βασιλεῖς. διὸ xai 

αἀγχουσι μὲν αὐτὸ xoi ἐπιπλήττουσι χαὶ ὑπείχειν ποιοῖσιν, οὐ μέντοι καὶ τέλεον ἐξαφανέζουσιν, 

(Vers. 876. ) .41ἤσυλα δὲ ἔργα ἢ τὰ βλαπτιχὰ παρὰ τὸ ἀσαι ἤτοι βλάψαι πλεονασμῷ τοῦ DP ὡς xai 
ἐν τῷ ὑπέρφανος ὑπερήφανος, καὶ ἐν ἄλλοις, ἢ τὰ ἀηδὴ παρὰ τὸ ἃ στερητικὸν xoi τὸ ἧσαι τὸ εὐφρα- 

νεῖν. ποιητικὴ δὲ ἡ λέξις καὶ πεζῷ λόγῳ οὐκ εὔχρηστος. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὡς περὶ ἀπειϑοῦς τινὸς ἐροῦμεν 30 

ἂν πρὸς ἐπιειχῆ ἄρχοντα σῶν EXE μὲν πάντες σοί τ᾽ ἐπιπείϑονται, xoi τὰ ἑξῆς" καὶ ὅτε ἐν τῷ, 

( Vers. 880.) αὐτὸς ἐγείναο : παῖδ᾽ ἀΐδηλον, παράφρασίς ἐστι τοῦ, σὺ γὰρ ἔτεχες ἄφρονα κούρην, 

ὑποδηλοῖ ὃ ὍΣΣ ρος ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ποιηταῖς, ὡς ix μόνου Διὸς ἐγένετο ἡ nva, καὶ ovy ὡς 

3o nep 0 A*gno, ἐξ αὐτοῦ xai "Hoe. To ài aive, ἤτοι ἀναπείϑειν, λέξις. Ὁμήρω συνήϑης» πολλα- 

χοῦ χειμένη. διὸ καὶ μετ᾽ ὀλίγα τὸ, μαργαίνειν ἀνέηκεν, ἡ 4ϑηνᾶ δηλαδὴ τὸν Διομήδην, ταῦτόν ἐστι 

τῷ ἀνέπεισε, διέγειρεν, ἠρέϑισι ( Vers. 882.) To δὲ μαρχαίνειν, ὃ ἐστι μαίνεσθαι, χαὶ ὃ πρωτό- 

τυπος αὐτοῦ μάργος βαρυτόνως, ἢ neg; ὃς ὀξυτόνως χατὰ Τυραννίωνα, ἢ ἐκ τοῦ μὴ ἀρνητικοῦ καὶ 
τοῦ ἔργον γίνεται χατὰ τοὺς παλαιοὺς 1) ἐξ τοῦ μὴ ἀρήγειν. οὔτε γὰρ ἔργον τι σπουδαῖον τῷ μαργαί- 
γοντι οὔτε ἀρήγεται ὡς ἀποδυσπετῶν. Σημείωσαι δὲ ὡς, εἰ καὶ ἡ ἄλλος ἀντωνυμία οὐκ ἔχει κλητιχὴν 

ἀναγκαίῳ λόγῳ χατὰ τοὺς τεχνιχοὺς, ἀλλ ἰδοὺ ἐν τῇ συνϑέσει τοῦ ἀλλ οπρόσαλλε ἔσχεν, ὃ περ ἐνέλειψε io 

τῇ ἁπλότητι. ἔτι δὲ, εἰ χαὶ τὸ οὐδέτερον αὐτοῦ ὀφεῖλον εἶναι ἄλλον μετὰ τοῦ Y ; ἀναλόγως, ὅμως πέπον- 
ϑὲεν αὐτοῦ ἔνδειαν, ὡς καὶ τὸ τοιοῦτο καὶ τοσοῦτο, ἀλλ ἐπαναλαμβάνει αὐτὸ, χαϑ' ᾿Ηρῳδιανὸν 

16 εἰπεῖν. ἐν τῷ ἀλλοπρόσαλλον. οὕτω δὲ καὶ ἐν τῷ ἔξαλλον xoi ἄπαλλον. z( Vers. 885.) Tvyxe- 

θ᾽ ϑφαλαιούμενος ὁ ποιητὴς διὰ τοῦ -Aococ. ἐν βραχυτάτῳ τὰ εἰς πλάτος ἤδη τὲ "ρατευϑέντα φησί" Kv- 

πριδα uiv πρῶτον οὔτασε γεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο, δαίμονε ἶσος, ὃ Διομήδης 
à adn ( Vers. 885.) TO φυγεῖν περιφράζων φησὶν, ἀλλά μ᾽ ὑπήνειχαν, ἤγουν ὑπήνεγχαν, ὑπεξήγα- 
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yov, ταχέες πόδες. ( Vers. 886. .) “Ἄρης δὲ χαὶ τοῦτο φησὶν, λέγων καὶ ὡς, εἰ μὴ ταχὺ ἔφυγεν, 

αὐτοῦ ἂν πήματ᾽ ἔπασχον ἐν αἰνῇσιν, ὃ ἐστι δειναῖς  αἰαναῖς, νεκάδεσσιν, 1) κεν ζὼς ἀμενηνὸς 

ἔα χαλκοῖο τυπῇσιν, ἤγουν, ἐὰν ζῶν ἀσδενῶς εἶχον ταῖς ἐκ σιδήρου πληγαῖς. (Vers. 882.) Τὸ 

γὰρ ἢ κεν γράφεται μὲν διὰ τοῦ v» παρὰ τοῖς ἀκριβεστέροις" ἑρμηνεύεται δὲ ἀντὶ τοῦ εἰ δισταχτιχοῦ, 

ὡς καὶ τὸ, jj καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσι, καὶ ἄλλα δέ τινα, περὶ ὧν προείρηται. «Ἱέγει δὲ 
γεχάδας τὰς τάξεις τῶν dise To δὲ ζὼς ἐκ τοῦ ζωὸς γίνεται xata συναίρεσιν, οἷον ζωὸς ἔην, καὶ 

᾿Ἴδρηστον ζωὸν ἕλε. διὸ xoi “ὀξύνεται ὡς ἐκ βαρείας x«i ὀξείας συναιρεϑὲν, εἰ χαὶ ὃ ̓ “Ἡσκαλωνίτης 10 

αὐτὸ περιέσπα, καϑὰ φῆσιν ̓ Απίων καὶ ᾿Ηρόδωρος" καὶ οὐχ ἔστιν ὕμοιον τῷ σῶς ὃ ὑγιής. ἐκεῖνο γὰρ 
ix τοῦ σᾶος ἢ) σόος περιέσπασται, ὡς ἐξ οξείας καὶ firgetug xoa éy. To δὲ £a ᾿Ιωνιχὸν, OU κοινὸν τὸ 

ἦα, 0 δηλοῖ τὸ ἦν, κεῖται xci ἐκ ἄλλοις" καί που ῥηϑήσεταν σαφῶς περὶ αὐτοῦ. κ( Vers. 889.) 18 
Πρὸς ἐριστικὸν καὶ ἀλλήναλλον ἄνϑρωπον δυσωποῦντα πρέπει ῥηθῆναι τῶν τοῦ Διὸς, ὡς ἐῤῥέϑη πρὸς 

"onv, τὸ, μή τί Lii ἀλλοπρόσαλλε , παρεξόμε γος μινύριζε, ἔχϑιστος δέ "pot ἐσσί" αἰεὶ γάρ τοι ἔρις 20 
τε φίλη πόλεμοί τι μάχαι τε" 0 ἐκ τῆς αἱ ῥαψῳδίας παρελαυνσϑὲν ἀπαραποίητον χεῖται. τὸ μέντοι πρὸ 
αὐτοῦ ἔπος παρῴδηται. ἀντὶ γὰρ τοῦ, ἔχϑιστος δέ μοι ἐσσὶ διοτρεφέων βασιλήων, ὃ ἐκεῖ ἐῤῥέϑη, 
ἐνταῦϑα φησίν" ἔχϑιστος ϑεῶν, οἱ Ὄλυμπον ἔχουσιν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι μινυρίξειν ἐστὶ τὸ μινυὸν κατὰ 
᾿Αττιχοὺς, ἤτοι μικρὸν καὶ ἠρέμα κλαίειν. παλαιὸς δέ τις γράφει οὕτω ῥητῶς" μινυρίζειν τὸ ἠρέμα καὶ 

λεπτὸν ἄδειν. οἱ δέ τινὲς τὸ ϑρηνείν χαὶ ἀποδύρεσϑαι. ἡ δὲ χρῆσις τοῦ μινυοῦ φυλάττεσθαι. δοκεῖ καὶ 
εἰσέτι νῦν ἐν ᾿4ϑήναις. εἰ δὲ ἐκ τοῦ μινυὸς, ὁ Μινύας τὸ κύριον καϑάπερ &x τοῦ τυτϑὸς ὃ Τυδεὺς, 

στοχάσασϑαι μὲν ἔστιν, ἀποφήνασϑαι δὲ οὔ. ᾿Εν δὲ τῷ, αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη, καὶ ἑξῆς, ἀστέρα 

τὸν καὶ πρὸ ὀλίγου ῥηθέντα παρατιϑέασιν οἱ παλαιοὶ, ὡς ὧδε χάλλιστα χειμένου τοῦ λόγου, ἤ περ 
ἐπὶ τοῦ ᾿Ἵχιλλέως ἐν τῇ α ̓ ῥαψῳδίᾳ. ὃ ὅπως δ᾽ ἂν ἔχοι τὸ πρᾶγμα, οὐχ ἐν ἐπαίνῳ κεῖται τὸ ἀεὶ φίλερε" 3o 

χρὴ γὰρ κατὰ τοὺς σοφοὺς πολεμικὸν εἰναι τινὰ, οὐ μὴν φιλοπόλεμον. *( Vers. 892.) Τὸ τῆς Ἥρας 55 

ἀνένδοτον πρὸς τὸν Δία δηλοῦται μὲν καὶ ἐν τῇ α΄ ῥαψῳὸδίᾳ, ἐνταῦϑα δὲ ἀριδηλότατα; ἐν οἷς αὐτὸς 

ὁ Ζεὺς ἀάσχετον λέγει τὸ μένος ἐκείνης καὶ οὐκ ἐπίεικτον, εἰ καὶ Um αὐτοῦ σπουδὴ δάμναται ἐπέεσσι. 

διασαφητικὸν δέ ἐστι τοῦ ἀάσχέτον τὸ ἐπίεικτον, εἴ πὲρ καὶ ταὐτὸν σχέσϑαι καὶ εἴχειν. οὐ δύο δὲ στε- 

ρήσεις ἔχει τὸ ἀάσχετον κατὰ τὸ ἀάατον᾽ οὐ γὰρ, ὡς πὲρ ἀάατόν ἐστιν Ore τὸ ἀτηρὸν, οὕτω καὶ 
ἀάσχετον τὸ σχετόν" ἀλλὰ "τὸ μὲν πρῶτον ἃ ἐπιτείνει, τὸ δὲ δεύτερον στερεῖ, ὡς, δηλοῦν τὸ ἄγαν áo 
ἀκατάσχετον. ᾿᾿νταῦϑα δὲ καί τι κεῖται παιδευτικὸν τοῦ φυλάττειν μυστήρια. ὁ γὰρ τὴν Ἥραν 
ἐρεϑισϑεῖσαν χατὰ τοῦ 4otog Ζεὺς εὖ εἰδὼς λέγει δισταχτιχῶς ὀΐεσϑαι τὸν "Aonv κείνης τάδε πάσχειν 

ἐννεσίῃσιν, ἤγουν συμβουλαῖς, αἱ γίνονται οὐκ ἀπὸ τοῦ ἐννέπω, ἀλλ᾿ ἢ ἀπὸ τοῦ ἔννοια xara τοὺς 
παλαιοὺς, πρὸς ὁμοιότητα, φασι, τοῦ ῦ πηγόμαλλος πηγεσίμαλλος, 5? μᾶλλον ἀπὸ τοῦ ἐνίημι τὸ ἐμβάλλω, 

κατὰ τὸ, ἐν φρεσὶ βάλλεο σῇσιν, ἵνα ἐκ τοῦ ἐνίημι ἐνεῖμαι ἐνεῖσαι γίνεται ἐνεσία, χαὶ διπλασμῷ 

τοῦ V ἐννεσία, ἡ εἰς νοῦν ἐνιἐμένη συμβουλή. ἜΝ ers. 895.) ) Τὴ ἣν φύσει πατρικὴν σχέσιν χαὶ ἐνθ19 
μύϑοις ὑπεμφαίνων ὃ ποιητὴς πλάττει τὸν πατέρα Δία λέγοντα πρὸς τὸν "Aon ὡς, εἰ χαὶ φίλερις εἰ 5 

ἀεὶ καὶ μάχιμος x«i ἀΐδηλος, ὃ φϑάσας ous εἶπε κατὰ Amas, xai διὰ τοῦτο ἀνόμοιος τῷ πατρὶ, 

ἀλλ᾽ οὐ μάν σ᾽ ἔτι δηρὸν ἀνέξομαι ἄλγε᾽ ἔχοντα" ἐκ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσί. ὃ διασαφῶν ἐπάγει" ἐμοὶ δὲ 

σὲ γείνατο μήτηρ. ἤγουν οὐχ ἁπλῶς ὁμογενὴς εἶ, ἀλλὰ καὶ υἱός" ὡς εἴ πέρ, φησιν, ἐξ ἄλλου γε 

αϑεῶν γένευ, 0 ἐστιν, ἐγένου, ὧδ᾽ ἀΐδηλος, 0 σὺ ὠνείδισας εἰς ̓ϑηνᾶν, καί xtv δὴ πάλαι ἦσϑα ἐνέρ- 10 

τερος Οὐρανιώνων, χατὰ τοὺς Τιτᾶνας δηλαδή. χείριστος ἄρα ὁ μυϑικὸς "Aene. διὸ xai καλῶς ἄκνει 

εἰπεῖν τὸ, σοί T ἐπιπειϑόμεϑα. οὐ γὰρ οἷδε πείϑεσθαι, εἰ χαὶ ἄκων δέδμηται. Ὅρα δὲ τὸ γένευ πρὸς 

ὄγκον. λόγου φρασϑέν. ἄλλως γὰρ (id yévov εἰπεῖν. ( Vers. 899. ) Τὸ δὲ ἐνέρτερος ἡ ἐντέλεια ἐστι τοῦ 
νέρτερος. Καὶ ταῦτα μὲν μυϑιχῶς ἐκ Δεὸς πρὸς "ἄρην" ἐν οἷς τὸ, ἀνέξομαί σε, ἀσυνήϑως τοῖς ὕστερον 

αἰτιατιχῇ συντάσσεται.. ἀλληγορικῶς δὲ τί αὐτὰ βούλονται, προείρηται. *( Vers. 899. ) "Aywye uiv τὸ 2o 

ἐχέλευε προπαροξυτόνως, οἷον, Παιήον᾽ ἄνωγεν ἰήσασϑαι, O καὶ ἀνώγει γράφεται ἀπὸ τοῦ ἀνώγω 

ῥήματος, οὗ ὁ μέλλων ἀνώξω. ἐπὶ δὲ τοῦ ἤνοιγε προπερισπᾶται, οἷον, οὔ τις ϑεὸς ἄλλος ἀνῷγε ἐν, ἐκ 

τοῦ Qy&y, ὡς ἦγεν ἀνῆγεν, εὑδε χαϑεῦδε, καὶ ὅσα τοιαῦτα, ὡς χαὶ προείρηται» τροχαϊχὰ ῥήματα. 
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( Vers. 990, ) E τῷ, τῷ δ᾽ ἐπὶ Παυήων ὀδυνήφατα φάρμαχα πάσσων , ἠχέσατο, φάρμακα μὲν πάν- 
τως τὰ ἐπ᾿ ἀγαθῷ, δι᾽ ὧν ὀδύνη πέφασται, ἤγουν πεφόνευται" 0 περ ταὐτὸν ἐστι τῷ ἀχεσώδυνα καὶ 

φέροντα ἄχος. 1ὺ δὲ πάσσεν ἐμφαίνει, ῥιζικὸν ἰατρὸν εἰναι xci τὸν Π|αιήονα, τρί, Bovra βοτάνας καὶ 

31 καταπάσσοντα, ὡς za ἀλλαχοῦ ép ἑτέρων οἶδὲν ὃ ποιητής. *( Vers. 902.) To τάχος τῆς τῶν φαρμά- 

χων, ὡς εἰχὸς, τοῦ μυϑικοῦ IIcuijovog ϑεραπείας 0 ποιητὴς τεραστιως ὑποδηλῶν λαμβάνειν παραβο- 

λὴν i ἐχ τυροποιίας y χαὶ λέγει οὕτω ταχέως αὐτὰ ξηρᾶναι τὸ τοῦ “ρεος ἕλχος καὶ συμπῆξαιν τὸ αἷμα, ὡς 

ὅτε ὑπὸς γάλα λευχὸν ἐπειγόμενος συγνέπηξε », ὑγρὸν ἐὸν, μάλα δ᾽ wx περιστρέφεται χυχόωντι, 

τουτέστιν οὕτω | ταχέως ὃ Παιήων τὸν Ἄρην ἰάσατο συμπήξας τὸ ἕλκος. ὡς πέρ ὁπὸς, γάλαχτι ἐμβλη- 

ϑεὶς, καὶ ὡς οἷον ἔμψυχός τις, αὐτὸς χατὰ σπουδὴν ἐπειγόμενος , ἢ καὶ ἄλλως, ὡς μάλα ὦχα τῷ 

χυχῶντι περιστρεφόμενος, ὑγρὸν ὃν τὸ γάλα συνέπηξεν.γ 1 7" κατὰ ἑτέραν γραφὴν. ὥς πὲρ ὑγρὸν γάλα 
ἐπειγόμενον ὑπὸ τοῦ κυκῶντος συνέπηξεν ὃ ὃ ὑπός. ὥστε ὀπὸς οὐ τὸ γάλα ἐστὶν, ὡς μανϑάνουσιν oi τρό- 

40 φιμον τῶν σχεδικῶν αἰνιγμάτων, οἷα τοῦ ὁποῦ τούτου, χα ϑὰ; γάλακτος ; παραβάλλοντες ἰδιωτικώτε- 

ρον, ἀλλὰ κυρίως ὀπὸς καλεῖται ἡ τὸν τυρὸν συμπήττουσα πυετία, ὅϑεν καὶ ὀπίας τυρὸς ὃ πεπηγὼς 
ὑπὸ ὁποῦ. λέγεται μέντον ὁπὸος καὶ τὸ γαλακχτώδὲς͵ τῆς συχῆς, ναὶ μὴν χαὶ τὸ ὑγρὸν, 0 τὰ φύλλα πρὸς 

τοῖς κλάδοις συνέχει" ὅϑεν καὶ ἡ ὀπώρα παρωνόμασται. τῶν τις δὲ παλαιῶν φησίν" ὀπὸς ἡ πυτία, τὸ 
τῶν δένδρων δάκρυον, τὸ γαλ αχκτῶδες τῆς συκῆς. Ὅτι δὲ τάχους ἐστὶ δηλωτικὴ ἡ ἢ ῥηϑεῖσα παραβολὴ, 
δηλοῖ ὃ ποιητὴς εἰπών" ὡς ἄρα καρπαλίμως ἰἤσατο Holger m Tig δὲ ὁ Παιήων, χαὶ πόϑεν ἡ λέξις 

uri daa xai ποσαχῶς λέγεται, προείρηται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι "ve ἐπέτεινεν Ó ποιητὴς τὸ πολὺ τάχος τῆς 
συμπήξε ἑως διὰ τοῦ ἐπείγεσϑαι xal τοῦ (xa xol τοῦ μάλα καὶ ὅτι ἔχει τι γλυχύτητος ἡ λέξις τοῦ ἐπείγε- 

σϑαι, ὡς ἐπὶ ἐμψύχου, χκαϑὰ ἐδηλώϑη, λεχϑεῖσα, εἴτε ἐπὶ τοῦ ὁποῦ νοηϑείη εἴτε ἐπὶ τοῦ γάλακτος" 

καὶ ὅτι ὑγρὸν γάλα εἶπε (Vers. 903.) πρὸς διαστολὴν τοῦ τυροῦ, ὃς γάλα ἐστὶ πεπηγὸς ónQ, καϑὰ 
παραδηλοῖ ὁ ποιητὴς, ἢ) καὶ γάλα χαϑ' ἑτέρους ξηρόν. Ὅρα δὲ xai τὸ χυχᾶν ἁπλῶς οὕτω τεϑὲν ἀντὶ 
τοῦ ταράττειν χαὶ στρέφειν, καὶ οὐ μόνῳ τῷ κατὰ τὴν Αίρκην χυχεῶνι προσαρμόττον, ὃς ἀπὸ τοῦ 
χύειν χαὶ χέειν χατὰ τοὺς παλαιοὺς παρῆκται διὰ τὸ ὑγρὸς εἰναι καὶ πόσιμος. εἰ δὲ καὶ πράγματα 

χυχᾶν τις λέγεται, καὶ διὰ τοῦτο χυκεῶν σκχώπτεται, μεταφοριχῆς τοῦτο μεϑόδου ἐστίν. εἴη δ᾽ ἂν 
100U0x ἄκομψον εἰπεῖν, ὡς ὃ οὕτω xVXQY σχωπτιχῶς καὶ ἐπιψόγως , ἐκεῖνος καὶ τυρεύειν λέλγεται κατὰ 

τὸν ἐνταῦϑα Ὁμηρικῶς ἐπὶ τυροποιίᾳ κυκῶντα. xoi μαρτυρήσει καὶ ὃ κωμικὸς, £x τοῦ andi παρετυ- 
μολογῶν τὸ rUpevum* ἐξ οὗ καὶ τὸ τυρβάζειν γίνεται. Σημειῶδες δ᾽ ἐν τούτοις ὡς τὸ κυχᾶν μὲν καὶ 
ὁ χυχεὼν διλογεῖται, λαμβανόμενα ἐπί τε ψόγῳ, καὶ ἄλλως δὲ δίχα ψόγου πραγματιχῶς,, τὸ δὲ τυρεύειν 
χαὶ ἡ τυρεία μοναχῶς ἐπὶ φαυλότητος τίϑεται. Σημείωσαι δὲ ὅτε ὃ σοφὸς ᾿ Ηρωῳδιανὸς τὸ, περιστρέ- 30 
φεται κυχόωντι, περιτρέφεται γράφει, πάνυ ὀρϑῶς. ἐν γοῦν τοῖς περὶ τροφαλίδος φησί" τροφαλίδα 
ῥητέον διὰ τοῦ 0, οὐ τρυφαλίδα διὰ τοῦ Ὁ ἡ γὰρ λέξις εἴρηται παρὰ τὸ τρέφεσθαι, ὃ ἐστι πήγνυσϑαι. 
καὶ παράγει χρῆσιν αὐτίκα τὸ, ὡς δ᾽ ὅτε τες γάλα, ἕως τοῦ περιτρέφεται , τὸ γάλα δηλαδὴ, κυχόωντι, 
ἀντὶ τοῦ πήγνυταί, φησιν. ὡς δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ τηρῶ γίνεται τυρὸς ὃ -τηρούμενος. εἰς ἀπόϑεσιν, πλέον 
γάλακτος, ovx ἔστιν ἐνστῆναι τὸν ἐνθυμηϑέντα ὁμοίαν τροπὴν τοῦ ἢ εἰς ὃ ἐν τῷ στήσω στύλος, καὶ 

22 ἅλμη ἁλμυρός. "(Vers. 905.) Καὶ ἐνταῦϑα ὑπηρετητιχή ἐστιν ἡ Hán. καὶ γὰρ τὸν Aon» ἰατρικῇ 
μεϑόδῳ μετὰ τὴν τοῦ τραύματος ϑεραπείαν αὐτὴ λοῦσε, χαρίεντα δὲ cuero ἕσσεν, 0 ἐστιν ἐνέδυσεν. 

9 4δελφὴ δέ ἐστιν Ἄρεως ἡ Hf, ὡς καὶ Θεόκριτος μυϑολογεῖ. *(Vers. 906.) Καὶ ἐνταῦϑα βραχὺ 

παρῳδήσας τίϑησιν ἔπος ix τῶν πρὸ τούτου, xdi μὲν εἰπὼν, ὅς ῥα παρὰ Κρονίωνι καϑέζετο, κύδεϊ 
γαίων, ἐνταῦϑα δὲ, πὰρ δὲ Διὰ Κρονίωνι χκαϑέζετο, χύδεὶ γαίων. ( Vers. 909.) ᾿ἀνδρείω στρατηγῷ ao 
πρέπει τὸ, παύσας βροτολοιγὸν “ἄρην ἀνδροχτασιάων. 
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psu QUE AT 3: 

Τῶν ϑεῶν ἀποστάντων τῆς “μάχης οἱ Ἕλληνες πολλοὺς ἀναιροῦσι τῶν Τρώων. "EXévov δὲ συμβου- 
λεύσαντος ' ἽἜχτωρ εἰς τὴν πόλιν ἄνεισι, xci τῇ μητρὶ χελεύει “Εχάβῃ εὔξασϑαι τῇ ̓4ϑηνᾷ χαὶ ὑποσχέ- 

σϑαι αὐτῇ δώδεκα βοῶν ϑυσίαν, ὕπως τὸν Διομήδην ἀποστήσειε τῆς μάχης. τέως δὲ, ὄντων αὐτῶν ἐν 

| τῷ πεδίῳ, Τλαῦχος καὶ Διομήδης, ἀναγνωρίσαντες πατρῷαν φιλίαν, διαλλάσσουσι τὰ ὕπλα ἀλλήλοις. 
ἽΡχτωρ δὲ διαλεχϑεὶς τῇ μητρὶ ᾿Εχάβῃ καὶ τῇ γυναικὶ ᾿ΑἸνδρομάχῃ σὺν τῷ ἀδελφῷ ᾿Δλεξάνδρῳ εἰς 
τὸν πόλεμον ἔξεισιν. 

IuJA4702-2o0MIHPOY YAUOIMIA. 10 

10 Ὅτι ἐπιγράφεται ἡ ζῆτα ῥαψῳδία κατὰ uiv σύντομον πεζολογίαν, "Exrogoe χαὶ ᾿Ανδρομάχης 
ὁμιλία" ἐμμέτρως δὲ, ζῆτα δ᾽ ἂρ ̓ Ανδρομάχης καὶ “Εχτορος ἔστ᾽ ὀαριστύς. “έγει δὲ ὁ Κποιητὴς ἐν χα- 20 
ταρχῆ ταύτης τὸ, Τρώων Ó οἰώϑη καὶ ᾿Δχαιῶν φύλοπις αἰνή" πολλὰ δὲ ἔνϑα καὶ ἔνϑ᾽ ἴϑυσε μάχη 
πεδίοιο, ἀλλήλων ἰϑυνομένων χαλκήρεα δοῦρα, ἤγουν ἀκοντιζόντων κατ᾽ ἀλλήλων, μεσσηγὺς, 0 ἐστι 
μέσον Σιμόεντος χαὶ Ξάνϑοιο ῥοάων, τῶν Τρωικῶν ποταμῶν. (Vers. 2.) Τοῦ δὲ ἰϑύειν, 0 ἐστιν 
ὁρμᾶν, " χρῆσις χαὶ παρ᾽ “Ἡροδότῳ παϑητιχῶς ἐν τῷ, ἰϑύοντο στρατεύεσθαι. ἀφ᾽ οὗ χαὶ ἰϑὺς 

3j ὁρμή" οἷον, ἄριστον πᾶσαν ἐπ᾽ ἰϑὺν μάχεσϑαί τε φρονέειν τε. ἐν δὲ τῷ οὕτω τὴν μάχην ἰϑύειν πρῶ- 
τος, φησὶν, lta Τελαμώνιος, ἕρκος "᾿Αχαιῶν, Τρώων ῥῆξε φάλαγγα; φόως δ᾽ ἑτάροισιν ἔϑηκεν, 3o 

ἄνδρα βαλὼν ἠῦν τε μέγαν τε ᾿Ακχάμαντα, 0g ἄριστος ἦν ἐνὶ Θρήκεσσιν. ( Vers. 1.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὴν 
μάχην ϑεῶν μονωθῆναι λέγει, άρεος δηλαδὴ καὶ ᾿4ϑηνᾶς., καὶ ὅλως τῶν δαιμονιωδῶν ἐπεισοδίων, 

20 ὥστε μόνην αὐτὴν μεῖναι xad ἑαυτήν. ποιεῖ δὲ τοῦτο, ἵνα μὴ τῇ συνεχείᾳ τῶν τοιούτων μύϑων κατα- 
σμιχρύνῃ τοὺς ἥρωας ὡς μὴ ἀριστοπραγοῦντας οἴχοϑεν. ἔχει δέ τι μυϑικὸν καὶ οὕτω πάλιν ὁ λόγος, 

βούλεται γὰρ τοὺς μὲν ἄλλους ϑεοὺς ἀπελϑεῖν, μόνην δ᾽ αὐτὴν τὴν σωματοειδῆ μάχην παρεῖναι "τοῖς áo 

474 Τρωσὶ xal τοῖς “Ἕλλησιν. ἔοικε δέ πως χαὶ προεχϑέσει" προαναφωνεῖ γὰρ ὡς 7 παροῦσα ῥαψῳδία οὐκ 
ἔχει δαιμόνια πρόσωπα. φάναι δὲ ἄλλως χάλλιον, προεχτίϑεται ὃ ποιητὴς, ὡς εἰ χαὶ καλῶς ἐνταῦϑα 

καὶ γλυχέως x«l σεμνῶς γράψει χαὶ ὡς οὐκ ἂν ἄλλος τις, ὅμως πρὸς veo ὑπτιώτερον λαλή noe xe 
ὡς εἰπεῖν ἀνϑρωπίνως, οὐ μὴν καϑ' ὕψος δαιμόνιον τερατευσάμενος en 5t τὸν ἀκροατὴν ὡς αὐτῷ 

σύνηϑες. ( Vers. 2.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, ἔνϑα xoi ἔνϑα ἴϑυσεν d μάχη, ἐξήγησις οἷον ἐστὶ τοῦ ποόλυῶϊ. 

χος πολέμου. ταὐτὸν γὰρ τὸ πολυάϊξ xci τὸ ἔνϑα καὶ ἔνϑα τὴν μάχην ἰϑύειν. (Vers. 5.) Σημείωσαι 
δὲ χαὶ ὕτι εἰπὼν, ἴϑυσεν ἡ μάχη, ἐπαγει" ἀλλήλων ἰϑυνομένων χαλχήρεα δοῦρα, οἷονεὶ λέγων ὅτι 

So τοῦτο ἐστὶν ἰϑύειν τὴν μάχην τὸ τοὺς μαχομένους χατ ᾿ἀλλήλων, ὡς ἐῤῥέϑη, ἰϑύνειν τὰ δόρατα. "Ev- 

ταῦϑα δὲ δῆλον. xol ὅτι τὸ ἰϑύνω en TOU ἰϑύω γίνεται, ὡς δύω δύνω, πλύω πλύνω, χύω χύνω. "drri- 

xc δὲ εἴρηται τὸ, ἰϑυνομένων χατ C ἀλλήλων δοῦρα , ἤγουν ἰϑυνόντων. δῆλον οὖν ὡς TUM ἔγ ρα- 

ev “Ἡρόδοτος τὸ ἰϑύοντο μάχεσϑαι, ἤγουν ὥρμων. * (Vers. 4.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι μεταξὺ Σιμόεν- 50 

τος καὶ Ξαάνϑου τὰ τῆς μάχης διάκεινται ἐν τῷ λειμῶνι, ὃν φϑάσας πεδίον εἶπε “Σκαμάνδριον ὦ ἀπὸ 

τοῦ ἑνὸς τῶν δύο ποταμῶν, ἤγουν Ξανϑου τοῦ καὶ Σκαμάνδρου. ἐνταῦϑα δὲ μνηστέον καὶ τοῦ γεω- 

γράφου, εἰπόντος ὅτι ἰδίως Τρωικὸν πεδίον τὸ Σιμοείσιον καὶ τὸ Σχαμάνδριον, ἔνϑα οἱ πλεῖστοι ἀγῶ- 

veg, ὡς καὶ προγέγραπται, ( Vers. 5.) Ὅρα δὲ καὶ ὡς τῆς μάχης μονωϑείσης εὐδοχιμεῖ ὁ ὁ Τελαμώνιος, 
οἷα τῶν μὲν ἄλλων παρουσίᾳ ϑεοῦ ἀνδριξομένων, τοῦ δὲ “ἴαντος καϑ' ἑαυτόν. διὸ καὶ ὁ “Σοφοκλῆς 

πλάττει αὐτὸν ἀλαζονευόμενον χαὶ λέγοντα πρὸς ᾿“ϑηνᾶν, ὡς ἄλλοις πέλας παρίστασο, xe ἡμᾶς 

40 δ᾽ οὔποτ᾽ ἐχρήξει μάχη. Τὸ δὲ, ἕρκος gea, ἐλλειπτικᾶῶς εἴρηται ἀντὶ τοῦ, ἕρκος “Ἑλλήνων ἐν μάχῃ. 

διὸ καὶ ἀλλαχοῦ ἐντελέστερον λέγει" ἕρχος ἔμεν πολέμοιο. ἕρκος δὲ τὸ τεῖχος " ὕϑεν μεταλαβὼν ὁ Θεό- 
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κριτός quot τὸν ᾿“Ιχιλλέα πύργον ἀὑτῆς, ἤγουν τεῖχος πολέμου, παρασυλήσας ἐξ Ὁμήρου, εἰπόντος ὡς 
μέγα πᾶσιν ᾿Αχαιοῖσιν ἕρκος ἐστὶ πολέμου. ( Vers. 6.) Ὅρα δὲ καὶ ὕπως ἑνὸς ἀριστέως πεσόντος μέγα 
γίνεται τοῖς ὁμοεϑνέσι κακόν. ἄριστον γάρ τινα, ὡς ἐῤῥέϑη, βαλὼν ὁ Αἴας ὅλην ἔῤῥηξε φάλαγγα 

θο Τρώων, ἤγουν διέλυσε, διέῤῥηξε Τρωικὸν πολλὺν συνασπισμόν. ἐκ τούτου δὲ δῆλον ὕτι χαὶ αὐτὸς 
ῥηξήνωρ δύναται νῦν κατὰ TOV d λέγεσϑαι. "Ev δὲ τῷ, φόως ἑτάροις ἔϑηκε; φῶς τὴν γίκην 

φησὶ, διότι οἱ νικώμενοι ὡς ὑπὸ σχότῳ εἰσί. καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ ἐρεῖ" αἴ χέν τοι φόως ἑτάροισι γένοιο, 
φῶς χαὶ ἐκεῖ τὴν νίχην λέγων. ζητητέον. δὲ ἐνταῦϑα χαὶ τὰ τοῦ Πινδάρου περὶ τῶν ἡττωμένων, οἷς 

ἐπίχρυφον οἶμον ἐκεῖνος εἰναι φησὶ διὰ τὸ χεχρύφϑαι zal ὀχνεῖν ὑπὸ φωτὶ Uv ἐν τῷ αἰσχύνεσϑαι τοὺς 
6220gvrac. τοῦ “δὲ φόως τὸ σχευώρημα κατὰ τὸ γαλόως. ὡς γὰρ φῶς φόως, οἵτω καὶ γάλως γαλόως. ἴσως 

δὲ καὶ Κῶς Κόως. Κόων δὲ εὖ ναιομένην. ( Vers. 14.) Ὅτι πλούσιος καὶ πάνυ φιλόξενος ὃ ὁ é& Φρίσβης 
Τευϑρανίδης ᾿ ́ ἄξυλος. φησὶ γὰρ, ἀφνειὸς βιότοιο, φίλος δ᾽ rv ἀνϑρώποισι, πάντας γὰρ φιλέεσκεν, 

ὁδῷ ἔπι οἰχία ναίων. διὸ καὶ ἀπὸ τοῦ ἄγω ἄξω ἐτυμολογοῦσιν αὑτὸν, ὡς πάντας εἰς ξενίαν ἄγοντα, 

ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν, ξεναγοῦντα καὶ καλοῦντα. ὅϑεν καὶ ὃ ϑεράπων αὐτῷ Καλήσιος, ἐκ τοῦ καλῶ 

καλήσω, ὡς αἰνῶ αἰνήσω. (Vers. 13.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ Τευϑρανίδης ἔλλειψιν ἔχει τοῦ 7*. δηλοῖ γὰρ 
τὸν υἱὸν τοῦ Τεύϑραντος. τοιοῦτον καὶ τὸ τάλανος ἀπὸ τοῦ τάλας καὶ τὸ μέλανος ἐκ τοῦ μέλας " ἐλλεί- 

πὲι γὰρ καὶ ἐχεῖ τὸ T, ὡς δηλοῖ τὸ ταλάντατος καὶ τὸ μελάντερον. ᾿Δρίσβη δὲ ἦν μὲν καὶ ἐν “έσβῳ, 
πόλις ὁμώνυμος ᾿Αρίσβη τῇ Μάκαρος ϑυγατρί. ἐνταῦϑα δὲ πόλιν τινὰ Τρωάδα δηλοῖ ἄποικον ὡς 
λόγος Μιτυληναίων, χειμένην μεταξὺ Περχώτης καὶ ᾿Αβύδου, ὁμώνυμον "Δρίσβῃ τῇ τοῦ Κρητὸς Τεύ- 

10 ρου. εἴρηται δὲ περὶ ̓Δρίσβης καὶ ἐν Βοιωτίᾳ. ( Vers, 14.) To δὲ, ἀφνειὸς βιότοιο, xL "vórsQov né- 
φρασται, ὡς & πὲρ εἰπεν, εὔπορος βίου. τὸ à: ye κοινότερον ἣν ἀφνειὸς βίοτον κατὰ τὸ, ἀνὴρ “φρένας 
ἀφνειός. ( Vers. 15.) To δὲ φίλος παρηχεῖ μετὰ τοῦ φιλέεσπε. Τὸ δὲ, ὁδῷ ἔπι οἰχία γαίων, ἀντὶ τοῦ 

ἐν τῇ λεωφόρῳ οἰχῶν, ὃς δὴ τόπος πρόσφορος ξεγοδόχῳ. τοῦτον τὸν "AEviov ὃ ὃ ποιητὴς ἀναιρῶν ὑπὸ 

τῷ Διομήδει φησὶν ὡς, εἰ καὶ πάντας &gAet, ἤτοι ἐφιλοφρονεῖτο, ἀλλά οἱ οὔτις τῶν γε, ἤγουν τούτων, 

τότ᾽ ἤρχεσε λυγρὸν ὄλεϑρον, πρόσϑεν ὑπαντιάσας. τοῦτο δὲ οὐχ ἐπὶ ὀνείδει ὁ ποιητὴς λέγει zal φαυ- 
λισμῷ τῆς φιλανϑρώπου φιλοξενίας, ὥς που καὶ προεγράφη, ἀλλὰ τὴν τοῦ μοιριδίου ἀνάγκην ὑποδη- 
Aoi. ὥς περ οὖν ἐν ἄλλοις, οὕτω καὶ ἐν τούτοις ἁπλοϊχῶς τὸ κατὰ φύσιν τῆς ζωῆς τέλος ἀναφωνεῖ, 

ὡς τοῦ ϑανάτου πάντας ἀπάγοντος. χατά τινας δὲ φαυλιστικὸς ὁ λόγος" ἀποδοχιμάζει γὰρ, φασὶ, 

τὴν ἄκριτον φιλοξενίαν ὃ ποιητὴς οἷα χυδαίαν χαὶ ἀσυντελῆ, ὡς μὴ καλὸν ὃν πάντας ἀκρίτως ξενίζειν 
χαὶ αὐτοὺς, εἴ που τύχῃ, τοὺς φαυλοτάτους. διὸ χαὶ ὃ Πλάτων παρά τινι ξενισϑεὶς ἀλλοδαπῷ καὶ 

ϑαυμάσας τὸν ἄνδρα, ὡς εἶδεν ἐχεῖνον καὶ εἰς δεύτερόν τινα χαὶ εἰς τρίτον καὶ εἰς πλείονας ἔτι τὸ αὐτὸ 
2ο ποιοῦντα, ἀπεπήδησε xci τὴν ξενίαν ἀπείπατο" οὐ γὰρ ἤϑελε τοὺς τυχόντας ἀνϑρώπους τῶν αὑτῶν 

τῷ σπουδαίῳ ἀξιοῦσϑαν xci πάντας ἐν ἴσῳ κεῖσϑαι παρὰ τῷ φιλοφρονουμένῳ. Ὅρα δὲ τὸ, ἤρκεσε 

λυγρὸν ὄλεϑρον, ἐντελῶς ῥηϑέν. δοχεῖ γὰρ τὸ ἤρκεσεν, ἁπλῶς οὕτω λεγόμενον λείπεσϑαί τινος αἰτια- 
τικῆς, οἷον, οὔτις οἱ ἤρκεσεν ὄλεϑρον, ἢ ϑάνατον ἢ τοιοῦτόν τι. οὕτω χαὶ τὸ μὲν ἐτελεύτησε τὴν 

ζωὴν, πλῆρες ἐστὶ, χαὶ τὸ ἁπέψυξε βίον παρὰ “οφοχλεῖ. τὸ δὲ ψιλῶς εἰπεῖν ὡς ἐτελεύτησέ τις, ἢ ἀπέ- 

Ψύυξεν, ἐλλιπῶς ἔχει. (Vers. 13.) Ὅτι τὸ, ἀνεῖλε, ϑυμὸν ἀπηύρα, 0 ἐστιν ἀφείλετο, λέγει καὶ, ὑπέ- 
λυσε μένος xai φαίδιμα γυῖα. ( Vers. 19.) Τὸ δὲ ἔϑανε γαῖαν ἔδυ φησίν. ὅϑεν xoi δύσις βίου οἷα τινὸς 
ἡλίου ὁ ϑάνατος λέγεται. Ὅτι τὸν ἡνίοχον ὑφηνίοχον λέγει , πλεοναζούσης xai ἐνταῦϑα τῆς προϑέσεως. 

ἔσως δὲ χαὶ ταὐτόν ἐστι τὸ ὑφηνίοχος τῷ δεύτερος ἡ víoyog, v ὑποβεβηκὼς, ὑφειμένος; ὑπό τινι μεγάλῳ 

καὶ πρώτῳ ἡνιόχῳ ταττόμενος, τῷ παραιβάτῃ δηλαδὴ, ὃς καὶ αὐτὸς ἡνίοχος ἐλέγετο. τὸν γοῦν ἽἝχτορα 

ϑρασύν που ἡνίοχον καλεῖ" διὸ καὶ ὁ ὑπὸ τῷ τοιούτῳ μεγάλῳ ἡνιόχῳ καλῶς ἂν ὑφηνίοχος λέγοιτο. 

3o *(Vers. 22.) 'Ort τὰς μὲν Ν ηρηίδας ὁ ομῦϑος ϑαλ 'ασσίας δαίμονας ὑφιστῷ, τὰς δὲ ΙΝηίδας τῶν γλυχέων 

ναμάτων προϊστῷ, ὧν μία τις xot “4 βαρβαρέη, ἢ τις διδυμάονας ἔτεχέ τινας; ““ἴσηπον xoi Πήδασον 

ὑπὸ τῷ ῥηθησομένῳ «“Παομεδοντιάδῃ Βουχολίωνι, ὧν «Δἴσηπος μὲν ὁμώνυμοός τινι ποταμῷ, Πήδασος 

δὲ πολιχνίῳ τῷ μετ᾽ ᾿ λίγα ῥηθησομένῳ. (Vers. 23. ) Ὅτι διήγημα χανταῦϑα μικτὸν ἐξ ἱστορίας καὶ 

uvÜov παρεισάγει ὁ ποιητὴς, οὀλιγόστιχον μὲν, γοργότητα δὲ ποιοῦν ἐξαιρετικὴν τοῖς ἐν λόγῳ ὑπτιό- 
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τητος, ἀρχόμενον xol αὐτὸ συνήϑως ἀπὸ λῤήματος ὑπαρχτιχοῦ. φησὶ γάρ" Βουχολίων δ᾽ ἣν υἱὸς 4o 
ἀγαυοῦ "Laouédovrosg , πρεσβύτατος γενεῇ. (Vers. 24.) Σ,χότιον δέ ἕ, ἤγουν αὐτὸν, ἐγείνατο μήτηρ, 

ἤτοι ἐκ λαϑραίας μίξεως" 0 πὲρ ὃ ̓ Απίων ἐξ ἀδᾳδουχήτων γάμων φησί. ποιμαίνων δ᾽ ἐπ᾽ ὕεσσι zai 
αὐτὸς, ὡς καὶ ὃ τοῦ Πριάμου ᾿Αλέξανδρος χαὶ ἄλλοι πολλοὶ, μίγη τῇ προσεχῶς ῥηϑείσῃ ᾿Αβαρβαρέῃ 
γύμφῃ φιλότητι χαὶ εὐνῇ. ἡ δ᾽ ὑποκυσσαμένη, τουτέστιν Vm αὐτοῦ ἔγκυος yevouéri , διδυμάονε γεί- 
vero παῖδε. “Ὅτι δὲ ἕτερός ἐστιν ὃ σχότιος τοῦ παρϑενίου χαὶ τοῦ γνησίου, προείρηται. ( Vers, 23.) 

Ὅρα δὲ xoi "τὴν περιπέτειαν τοῦ Βουχολίωνος. ἡ μὲν γὰρ κλῆσις αὐτῷ ἐχ τοῦ βουχολεῖν, ἡ δὲ τέχνη 50 
ποιμαντεκή. ποιμαίνων γὰρ, φησὶν, im ὄεσσι. καὶ ἴδε καὶ νῦν ὅτι τὸ ποιμαίνειν ἐπὶ menm χυριο- 
λεχτεῖ ὃ ποιητής. To 0i, μίγη φιλότητι χαὶ εὐνῇ. διαστολὴν ποιεῖ πρὸς τὰς λοιπὰς μίξεις, ὃ ἐστι 
συνουσίας , ἃς οἱ σοφοὶ ἐπὶ τῶν ἁπλῶς ὁμιλιῶν τιϑέασι. Περὶ δὲ τοῦ διδυμάονες κεῖται ἐν ῥητοριχῷ 

λεξικῷ, ὅτι διδυμάονες μὲν οἱ κεχωρισμένοι τοῖς σώμασι», δίδυμοι δὲ οἱ συμφυεῖς, ὁποίους ὃ μῦϑος 
πα πε τοὺς ᾿Ακτορίωνας. Σημείωσαι δὲ ὡς καὶ *ivraUO'« ὁ ποιητὴς ἱστορίας παρεμπλέχει τοῖς govevo- 6o 

μένοις προσώποις, ὡς καὶ πρὸ rovrov δυνάμενος μέν τινας αὐτῶν iv τῷ χαταλόγῳ ϑεῖναι, ἤγουν ἐν 
τῇ Βοιωτίᾳ, μὴ ποιήσας δὲ τοῦτο, ἀλλὰ ταμιευσάμενος "αὐτὰς ἑκασταχοῦ, ἔνϑα καιρὸς, εἰς ποικιλίανθ 33 
τὲ τῆς ποιήσεως, xci ἵνα μὴ ὁ κατάλογος ἐκεῖνος μαχρότερος τοῦ δέοντος γένοιτο. φιλοτιμεῖται δ᾽ ἐν- 
ταῦϑα καὶ τὸ τῆς φράσεως “ακωνιχὸν, ἤγουν γοργὸν, τιϑεὶς ἐν ἔπεσιν ἑπτὰ κατὰ ἕχαστον στίχον, τὸν 
TE πεφονευμένον καὶ τὸν φονεύσαντα, καὶ τοῦτο μετὰ τῆς συνήϑους ποικιλίας. τοὺς μὲν γὰρ μετὰ ἐπι- 
ϑέτων προάγει ὅπως ἂν τύχῃ, τοὺς δὲ ἁπλῶς οὕτως ἐν μόνῳ ὀνόματι. καὶ στίχον μὲν ἕνα ἐκ τῶν ἑπτὰ 
συναπαρτίζει τῷ πεσόντι xol τῷ ῥίψαντι. εἰπών" ᾿Αστύαλον δ᾽ ἂρ ἔπεφνε μενεπτόλεμος Πολυποίτης. 
τῶν δὲ λοιπῶν στίχων οἱ μὲν καὶ δευτέρου ἔπους εἰς ἀπαρτισμὸν ἐννοίας προσεφάπτονται, ὡς καὶ 
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ὃ περὶ Ὀδυσσέως, oi δὲ συντομώτερον ἐν ἡμιστιχίῳ τὴν ἔννοιαν ἀπαρτίζουσιν, olov, Φύλακον δ᾽ ἕλε 
““ήιτος ἥρως" καὶ, Τεῦχρος δ᾽ ̓ 4ρετάονα δῖον ἢ Τεῦχρος δ᾽ ἂρ κ᾿ Ἑτάονα δῖον" καὶ Ἔλατον δὲ, ἄναξ 10 
ἀνδρῶν Jyou£uvov' χαὶ, Εὐρύπυλος δὲ Μελάνϑιον ἐξενάριξεν. ἔχουσι δὲ οἱ τοιοῦτοι στίχοι καὶ ῥη- 
μάτων ὁμοτίμων πλοῦτον ἐν τῷ ἔπεφνε καὶ ἐξενάριξε καὶ ἐνήρατο καὶ εἷλε" τινὲς δὲ καὶ ἄνευ ῥημάτων 
προάγονται χατὰ τὸ ἀπὸ χοινοῦ σχῆμα, οἷον Τεῦκρος ᾿Αρετάονα" xoi," EAarov ᾿4γαμέανων. οὕτω καὶ 
ἐν τούτοις ποικίλος ὃ ποιητής. ( Vers. 21. ) Ὅτι ἡ uiv πρὸς Καρίᾳ xat ᾿Δλικαρνασῷ Πήδασος ἀπὸ 
lliyácov TOU ἵππου, ὡς φασι; χαλεῖται, ὑφ᾽ οὗ καὶ περιεγράφη. ὑπέσχοντο γὰρ οἱ exei χατὰ τὴν ἵστο- 
'ρίαν τῷ Πελλεροφόντι χώραν δώσειν, ἣν ἵππος νυχϑημέρῳ περιτροχάσει" διὸ xcà χάραγμα ἵππου 

ἔχουσιν οἱ ἐκεῖ, ἔστι δὲ καὶ ἄλλη ΠΙήδασος Τρωικὴ ὀχυροτάτη, ἡ πάλαι Μονηνία, ἧς ἐνταῦϑα κατὰ 
τοὺς ἀκχριβεστέρους μεμνῆσϑαν δοχεῖ ὃ ποιητὴς, ἣν πολιορκῶν ᾿Αχιλλεὺς acl δι᾽ ὀχυρότητα μέλλων 
ἄπρακτος ὑποχωρεῖν εἷλεν ἄλλως i ἐκ προδοσίας. παρϑένος γὰρ ἔσω τειχῶν οὖσα καὶ τοῦ ᾿“Ιχιλλέ ἕως ἐρα- 

σϑεῖσα ἐπέῤῥιψε μῆλον, ἐν ᾧ ἔγραψε τάδε᾽ μὴ σπεῦδ᾽ ᾿Αχιλλεῦ πρὶν ΜΟονηνίαν ἕλῃς, ὕδωρ γὰρ οὐχ 
ἔνεστι, διψῶσι κακῶς. ὁ δ᾽ ἐπιμείνας εἷλε τὴν πόλιν σπανίζουσαν ὕδατος. ἔστι δὲ ἐνταῦϑα τὸ περὶ 

1Πηδάσου Ὁμηρικὸν ῥητὸν τοιοῦτον" ναῖε δὲ Σαλτνιόεντος ἐυῤῥείταο naQ ὄχϑας Πήδασον αἰπεινὴν. 20 

καὶ “περὶ μὲν “᾿ατνιόεντος ὁ 0 yenyocqos φησὶν ὅτι τινὲς “Σαφνιόεντα λέγουσιν , ἔστι δὲ χείμαῤῥος μέγας, 

ὃν ὁ ποιητὴς, φησὶν, ὀνομάσας ἄξιον μνήμης πεποίηκε. περὶ δὲ Iljóccov ἱστορεῖ ὡς οἱ περὶ Πήδασον 

““έλεγες, μεταξὺ οἰχοῦντες Δαρδανίων καὶ Κιλίκων τῶν Τρωικῶν, ἐκπορϑηϑέντες ὑπ᾽ ᾿Αχιλλέως μετέ- 

στησαν εἰς Καρίαν χαὶ χατέσχον χωρία περὶ “Δλιχαρνασὸν, καὶ ἡ μὲν ἸΠ͵δασος 1 ἡ ἐκλειφϑεῖσα Un 

αὐτῶν οὐκ ἔστιν, ἐν δὲ τῇ μεσογείῳ τῆς ““λικαρνασοῦ πόλις τὰ Ihjace καὶ χώρα Πηδασίς. ἐφαίνοντο 

γοῦν e Καρίῳ καὶ Μηιλήτῳ “Τελέγων τάφοι καὶ ἐρύματα. μετὰ δὲ τοὺς “έλεγας οἱ καϑ' Ὅμηρον Κίλικες. 

ὁ δ᾽ avrog ἐν ἄλλοις λέγει zo ὅτι Πήδασον τὴν τῶν “ελέγων καὶ Θήβην xci “υρνησὸν τὰ ἀντικείμενα 

τῇ ““έσβῳ εἷλεν Andes. Ὅτι δὲ καὶ Εὐρωπαία πόλις Πήδασος, ἡ νῦν Μεϑώνη, ἢ Κορώνη, iv 

ἄλλοις δεδήλωται, ἢ τις xc μία ἣν τῶν ἑπτὰ τοῦ ᾿Ἵγαμέμνονος πόλεων ἐν Πελοποννήσῳ. ( Vers. 39.) 

Ὅτι βλάπτεσϑαι καὶ βλαφϑῆναι κυρίως ἐπὶ τοῦ προσκόπτειν καὶ ἐμποδίζεσϑαι, οἷον, ὄξῳ ἔνι βλαφϑέντε 

μυρικίνῳ. ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ τὸ πεώμεζος ἢ νόσου ἀναστῆναι ἀνασφῆλαι λέγεται. ἀντίχειται δὲ τῷ 

σφάλλεσϑαι τὸ ὀρϑοῦσϑαι, ταὐ"τὸν δ᾽ εἰπεῖν, κατορϑοῦσϑαι, 5 vui καὶ Σοφοχλῆς ἐν τῷ, ἔσφη- 3o 
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λαν ἤδη καὶ κατώρϑωσαν βροτούς. χρηστότερον δὲ πολλάκις ποιηταῖς τὸ βλαφϑῆναι ἤ περ τὸ βλα- 
βῆναι, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις δηλοῦται. δηλοῖ δ᾽ αὐτὸ καὶ τὸ, τοιοῦδ᾽ ἀποβλαφϑεῖσαν ἀρτίως φίλου. 
Μυρίκη δὲ φυτόν ἐστι αὐτομάτως ἐν πεδίῳ φυόμενον, 0 περ καὶ εἰσάρτι παρὰ Πελοποννησίοις καὶ ἑτέ- 
ροις φυλάσσει τὸν τῆς κλήσεως ἀρχαϊσμόν. 'lotéov δὲ ὅτι καὶ ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ χεῖνται τρεῖς ἐφεξῆς 
μετοχαὶ ἀσύνδετοι, φησὶ γάρ" ἵππω ἀτυζομένω πεδίοιο, ἤγουν σχιρτῶντες καὶ ἄττοντες κατὰ πεδιάδος 
ἢ ἀτώμενοι ὡς μετ᾽ ὀλίγα φανεῖται, ὄζῳ ἔνι βλαφϑέντε μυριχίνῳ, ἀγκύλον ἅρμα ἄξαντ᾽ ἐν πρώτῳ 
ῥυμῷ, ὃ ἐστι ϑραύσαντες, χλάσαντες κατὰ ῥυμὸν, αὐτὼ μὲν ἐβήτην καὶ ἑξῆς. ( Vers. 40.) Σημείωσαν 
δὲ ὡς ἐπὶ ἅρματος μὲν ῥυμὸς λέγεται παρὰ τὸ ῥύω τὸ ἑλκύω, οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ ἀπήνης" ἐπὶ δὲ ἀρότρου 
ἱστοβοεὺς παρὰ ᾿Πσιόδῳ, βαρβαριξόμενος γῦν παρὰ πολλοῖς οἵ φασιν αὐτὸν σταβάριον. ὡς οἷον ἱστο- 
βοάριον. ξύλινα δὲ καὶ ἀμφότερα, ὃ ὀυμός τὲ καὶ ὃ στοβοεύς. τὸ μέντοι ἄμπρον, ἐξ οὗ παρὰ “1υχό- 10 
φρονι x ἀμπρεύειν, οὐ τοιοῦτον ἐστίν" ἄμπρον. γάρ φασι σχοινίον, ᾧ ἐχρῶντο ἀντὶ ῥυμοῦ, μέσῳ 

40 zeraué*vo τῶν ἑλκόντων ζεύγων. Ὅρα δὲ τὸ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ avri τοῦ iv ἄχρῳ. οὗ γὰρ δήπου νοητέον 
ἅρμα πολύῤῥυμον. τοιαῦτα γὰρ οὐκ οἶδεν ὃ ποιητὴς, ἀλλὰ παρὰ τοῖς ὕστερον ἐπινενόηνται, ὡς καὶ 
ἀλλαχοῦ δηλοῦται. ( Vers. 41.) Ὥς περ τὸ φέβεσϑαι, οὕτω καὶ τὸ φοβεῖσθαι avri τοῦ φεύγειν ἀεὶ κεῖ- 
ται παρὰ τῷ ποιητῆ, ὁποῖον καὶ ἐνταῦϑα τὸ, ὅπου οἱ ἄλλοι ἀτυζόμενοι φοβέοντο. ( Vers. 42.) Ὅτι 
ἑρμηνεύων ἐνταῦϑα 0 ποιητὴς τίς ἐστιν ὃ πρηνὴς , λέγει" ἐκ δίφρου παρὰ τροχὸν ἐξεχυλίσϑη πρηνὴς 
ἐν χονίῃσιν ἐπὶ στόμα" παραδηλῶν ὡς ὃ ἐπὶ στόμα κείμενος πρηνὴς κεῖσϑαι λέγεται, ὃ δὲ ἀνάπαλιν 
ὕπτιος. δοκεῖ δὲ τὸ μὲν πρηνὴς , 0 xai πρανὴς διὰ τοῦ ἄλφα λέγεται, ἀπὸ τοῦ παρανέειν γίνεσϑαι, 

ὃ ἐστι παρανήχεσϑαι. “παρανέοντι γὰρ ἔοικεν ὃ πρηνής" τὸ δὲ ὕπτιος ἀπὸ τοῦ ὕπτω Αἰολικς, γνωρίξε- 

ται γὰρ κατ᾽ ὄψιν ὃ οὕτω χείμενος καὶ oU λανϑάνει κατὰ τὸν πρανῆ. ἐναντιοῦται δὲ τῇ τοιαύτῃ ἐτυμο- 20 

λογίᾳ τὸ πνεῦμα. εἰ γὰρ ἦν ἡ λέξις καϑαρῶς Δἰολικὴ, ἐψιλοῦτο ἄν. (Vers. 44.) Ὅτι δολιχόσκιον 
ἔγχος ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη τὸ εἰς δολιχὸν διάστημα καὶ μακρὸν κίειν δυνάμενον, πλεονάσαντος τοῦ 6, 
ὡς xol ἐν τῷ ϑεόσδοτος " ἢ οὗ σχιὰ δολιχὴ, ἵνα ἐκ τοῦ παρακολουϑοῦντος δηλοῖ τὸ μαχρόν" ἢ 0 ) περ 

50 διὰ τὸ ἐν "σχιᾷ ἐκτραφῆναι γέγονε δολιχὸν, O καὶ ἀνεμοτρεφὲς “Ὅμηρος καλεῖ. κραταιὰ uiv γὰρ τὰ 
εἱληϑερούμενα, εὐφρυέστερα δὲ τὰ σχιατραφούμενα. ( Vers. 46.) Ὅτι ζωγρεῖν καὶ ἐνταῦϑα TO ζῶντα 
ἀγρεύειν τινά" οἷον, ζώγρει “Ἀτρέος. υἱέ" xci τὰ ὑπὲρ αὐτοῦ λύτρα ζωάγρια λέγονται. καὶ τὸ τῶν 

ἰχϑύων δὲ ξωγρεῖον ἐντεῦϑεν εἴληφε τὴν ἀρχήν. Ὅτε μέντοι τὸν Σαρπηδόνα ἡ τοῦ Βορέου πνοὴ ζωγρεῖ, 
τότε τὸ ζωγρεῖν à &vrl τοῦ ζωὴν ἀγείρειν λέγεται καὶ τὴν λειποϑυμίαν ἐπανακαλεῖσθϑαι, ὡς προείρηται. 477 
Τὸ δὲ "Ἵτρέος ᾿Ιωνικῶς συστέλλει τὴν λήγουσαν. ( Vers, 47.) Ὅτι πλουσίου υἱῷ ὑπισχνουμένῳ δόσιν 
οἰχεῖον τὸ, ξζώγρει ὦ δεῖνα, σὺ Ó ἄξια δέξαν ἄποινα, πολλὰ δ᾽ ἐν ἀφνειοῦ πατρὸς κειμήλια χεῖται, 30 

χαλκός τε χρυσός τε πολύχμητός τε σίδηρος" τῶν χέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι" ἄποινα, GL κεν 

ἐμὲ ζωὸν καὶ ἑξῆς. ᾿ἄδρηστος δέ τις ταῦτα λέγει πρὸς τὸν Μὲενέλαον ἁλοὺς καὶ πτοούμενος ϑάνατον, 
καὶ διὰ τοῦτο δυσωπῶν ξωγρηϑῆναιν διὰ δόσιν χρήματων, οἷς οἱ τοιοῦτοι πεποίϑασιν. ᾿Αττικὸν δὲ τὸ, 
ἐν ἀφνειοῦ πατρὸς, καὶ ἔστι τὸ σχῆμα ἔλλειψις καιρία δυσωποῦντος ἀνδρὸς xai ἀγωνιῶντος xol διὰ 

τοῦτο "i ἔχοντος λαλεῖν διεξοδικῶς. Ὅτι δὲ ὃ ἀφνειὸς δύναται χαὶ ἀφνεὸς λέγεσθαι, δῆλον καὶ ἐκ TOU, 

6o χερ"σὲν ἀφνεωτέραις παρὰ Σοφοκλεῖ. οὕτω δὲ καὶ ὃ ϑειότερος ϑεώτερος ἐν τῷ περιηγητῇ. Τὸ δὲ, κει- 
μήλεα χεῖται, ᾿Αττικόν ἐστιν, ὡς καὶ τἄλλα τὰ ὡς αὐτό. δῆλον δὲ ὡς ἐκ τοῦ χεῖσϑαι παρῆχται τὸ χει- 

μήλιον. (Vers. 48.) Τὸ δὲ, χαλκός τὲ χρυσός τε, οἷον ἐξήγησίς ἐστι τοῦ κειμήλια. Σίδηρος δὲ πολύκμης- 

τος ἢ ὃ ἤδη “κατειργασμένος καὶ ἐφ᾽ c οἱ τεχνῖται πολλὰ ὃ ἐχαμον" ἀνάπαλιν ὃ ἀχατέργαστος χαὶ εἰς ὃν. 
θ24πολλὰ ἂν κάιμωσιν οἱ εἰδοποιοῦντες αὐτόν" ἢ δι᾿ οὗ πολλοὶ ἂν κάμοιεν, ἤτοι ϑάλνοιεν κατὰ τὸ, εἴδωλα 4o 

καμόντων, ἤτοι τεϑνεώτων. (Vers. 49. ) Τὸ δὲ χαρίσαιτο ἀστείως εἴρηται xal χολαχικῶς, ὡς τοῦ πα- 

τρὸς πολλὰ μὲν δώσοντος λύτρα καὶ ἄξια ἄποινα, οὐ πρὸς ὦνον δὲ, ἀλλ εἰς χάριν. Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦϑα 

ὡς δειλὸν ὃ πλοῦτος καὶ φιλό OV VOV, χαχόν᾽ πλούσιος γὰρ ὧν ὃ ̓ Αδρηστος ἀγεννῶς πρὸς ϑάνατον μαλα- 
κίζεται.  ( Vers. 51.) Ὅτι τὸν Μενέλαον καὶ ὃν ἄλλοις μὲν ἀκούομεν μαλϑαχὸν εἰναι πολεμιστὴν, ὧδε 
δὲ χαὶ ἁπαλὸν αὐτὸν τὰ εἰς ἦϑος εὑρίσχομεν, ὃς τοῦ Τροωὸς ᾿Αδρήστου ζωγρηϑέντος καὶ ἀγεννῶς οὕτω, 

10 χαϑὰ εἴρηται, ἢ ̓νταζομένου αὐτὸν. ὃ πὲρ μηδεὶς τῶν ᾿Βλλήνων ἐποίησε, καὶ δῶρα δὲ "πολλὰ ὑπισχνου- 
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μένου, κάμπτεται πρὸς ἔλεον καὶ ἐθέλει περιποιήσασθαι τὸν ἱκέτην, ἴσως uiv xoi διὰ τὰ ὑπεσχημένω 
δῶρα, ἴσως δὲ καὶ αἰδεσϑεὶς τὸν ἱχέσιον. καὶ δή μιν τάχ᾽ ἔμελλε, φησὶ ς ϑοὰς ἐπὶ νῆας ̓ “Ιχαιῶν δώσειν 
ᾧ ϑεράποντι καταξέμεν, ἀλλ ᾿Ἵγαμέμνων ἀντίος ἦλϑε ϑέων, xci τραχύτερον καὶ εὐγενέστερον προς- 

ἐνεχϑεὶς οὐ μόνον οἷς καιρίως ἐῤῥητόρευκε τὰς τοῦ ἀδελφοῦ φρένας ἔτρεψεν. , ἀλλὰ καὶ ἀγεῖλεν αὐτὸς 

τὸν "άἄδρηστον, σχώψας πρῶτα τὸν Mevélaov ὡς χαῦνον καὶ ἔκλυτον ἐν τῷ εἰπεῖν , ὦ πέπον, ὦ Mevé- 

Ace, "καὶ ὀνειδίσας διὰ τοῦ" τιὴ δὲ σὺ κήδεαι αὕτως ἀνδρῶν ; καὶ βαρέως δὲ εἰρωνευσάμενος τὸ, ἦτοι 20 
ἤγουν ὄντως σοι ἄριστα πεποίηται κατὰ oixov πρὸς Τρώων, ἤγουν ἀνάπαλιν χείριστα πεποίηται (τοῦτο 
δὲ εἰρωνείας ἐστὶ τῆς κατὰ βαρύτητα" βαρυνομένου γὰρ ἤϑους ὥς περ τὸ χρηστοὺς εἰπεῖν τοὺς πονη- 

ροὺς, οὕτω καὶ ἄριστα βαρέως ἀντιφράσαν τὰ κάκιστα) χαὶ ἐπὶ πᾶσι τοπιχῶς ἐρεϑίσας διὰ τοῦ φάναι" 
τῶν μή τις ὑπεχφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον, χεῖράς Ó' ἡμετέρας, μηδ᾽ ὃν τινα γαστέρι μήτηρ χοῦρον ἐόντα 

φέροι y μηδ᾽ ὃς φύγοι. οὕτω βαρὺς ὃ βασιλεὺς "roig ἐπιόρκοις ἐχϑροῖς ὃ O τοῖς ἀρχομένοις πρᾷος. καὶ 80 

σημείωσαι ὅτι τοὺς ἄνδρας re ἀναιρεῖσϑαι βούλεται καὶ τοὺς ἄῤῥενας παῖδας" τὸ γὰρ ϑῆλυ ὡς 

ταπολλὰ περιποιοῦνται οἱ πολιορκοῦντες. ( Vers. 58.) Τὺ δὲ γαστέρι ἐνταῦϑα νοητέον ἀντὶ τοῦ κόλπῳ. 

τὸ γὰρ ἔνδον ὑπὸ τῇ γαστρὶ νοῆσαι oU μόνον ϑηριῶδες διὰ τὸ ἀπάνθρωπον τοῦ τοιούτου φόνου, ἀλλὰ 
χαὶ γελοῖον σὺν τῷ ὑπερβολικῷ. τί γὰρ ἔδει τῆς μητρὸς ἀναιρεϑείσης ἐπιβουλεύειν ἰδίᾳ tni βρύῳ τῷ 

χατὰ γαστρός ; δῆλον δὲ τοῦτο ἐκ τοῦ ποιητοῦ. οὐ γὰρ εἰπεν, ὃν τινα 1j μήτηρ ἔμβρυον φέρει, ἀλλὰ 
χοῦρον. ὁ δὲ κοῦρος ovx ἔμβρυον. ἔχει δὲ τὸ εὔλογον ἡ τοιαύτη ἔννοια καὶ ἀπὸ τοῦ Πριάμου. προμη- 
ϑεῖται γὰρ νῦν ὃ τῶν ᾿φ“χαιῶν βασιλεὺς, μή ποτε κοῦρός τις ἐλεηϑεὶς, ὡς πάλαι ὃ χοῦρος Ποδάρχης, 

εἴτουν Πρίαμος, οἰχίσῃ τὴν Τροίαν ἐπὶ κακῷ τῶν ἐπιγόνων ' Ελλήνων. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ βασιλικὸν τοῦτο 
παράγγελμα δέδωχε τοῖς ὕστερον ἀφορμὴν τοῦ ἱστορῆσαι xci τὸν τοῦ Exrogoc χοῦρον τὸν Aarvavaxte 
ἐν τῇ τῆς Τροίας ἁλώσει βρέφος ὄντα ἀναιρεϑῆναι. (Vers. 48,) Τὸ δὲ χαταξέμεν, ἤγουν καταγαγεῖν, 
φκχείωται τῇ ἠνεμοέσσῃ Τροίᾳ. ὃ γὰρ ἐχεῖϑεν ἥκων εἰς τὸν ναύσταϑμον κατα"βαίνειν καὶ κατάγεσϑαι 4o 
καὶ κατέρχεσθαι λέγεται κατὰ κυριολεξίαν. ἀχολούϑως δὲ πάλιν ὃ ἐκεῖϑεν πλέων xai μὴ εἰς πλέον γινό- 
μενος τοῦ χατωφορεῖσϑαι ἀναβαίνει καὶ ἀνάγεται, ὡς meo καὶ ἀναπλέει, χαϑὰ καὶ ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη. 
αὐτὰ δὲ καὶ τὸ κατὰ τοὺς παλαιοὺς σφαιροειδὲς τῆς ϑαλάσσης ἐμφαίνει, 0v οὗ κυρτουμένης τρόπον 

τινὰ ἀναβαίνει ναῦς ἐπ᾿ αὐτὴν καὶ ἀναπλέει, καὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίως. ( Vers. 56.) Τὸ δὲ πεποίηται φα- 
νερῶς εἴρηται ἀντὶ τοῦ πέπραχται, εἰ καὶ ἄλλως καϑ' ὁμωνυμίας λόγον ποιεῖν λέγεται χαὶ τὸ ποιητικῶς 

γράφειν, ὡς προδεδήλωται. (Vers. 59. ) Τὸ δὲ, μήδ᾽. ὃς φύγοι κόμμα ἐστὶ ϑυμικὸν ταύτολογ οὖν τὴν 

πρὸ αὐτοῦ ἔννοιαν ἐπαναληπτικῶς, ἵνα ἐμφήνῃ ὡς οὐχ᾽ ἁπλῶς οὕτως ἔφη φϑάσας τὸ, μὴ τις ὑπεκ- 

φύγοι ὕλεϑρον, ἀλλ ἐσχεμμένως, οἷα ἐϑέλων πανώλεις οἴχεσθαι τοὺς Τρῶας. διὸ ἐπάγει" ἀλλ ἅμα 

πάντες Ἰλίου ἐξαπολοίατο ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι. δῆλον γὰρ ὡς τὸ πάντες ὀλοίατο πανωλεϑρίαν δηλοῖ. 

( Vers. 60.) Τοῦ δὲ ἀκήδεστοι πρωτότυπον τὸ κηδῶ κηδέσω, ἐξ οὗ χαὶ ὃ κηδεστὴς χαὶ ὁ κηδεμών. ἔστι 

δὲ καὶ ἕτερος μέλλων ἐκ περισπωμένου ῥήματος ἀῤῥήτου τὸ, κηδήσω.. οὕτω χαὶ οὐ μόνον ἡγῶ ἡγήσω, 

ἀλλὰ καὶ ἡγέσω, ὅϑεν ὁ ἡγεμών. ἐκ δὲ τοῦ ῥδηϑέντος ἀχρήστου κηδῶ, οὗ "ὁ μέλλων κηδήσω, γίνεται χαὶ 50 

τὸ ἀκηδιῶ, ὡς μειδῶ μειδιῶ, χαὶ ἡ ἀκηδία. (Vers. 55.) “Σημείωσαι δὲ xai ὅτι ἐν τῷ, ὦ πέπον, α Mevéàae, 

περισσὸν φαίνεται κεῖσϑαι τὸ δεύτερον à ὦ τῆς κλήσεως. ἴσως δὲ ὃ ̓4γαμέμνων i ἔοικεν ἐϑέλειν μὲν χαὶ ἕτερον 

ἐπίϑετον ὀνειδιστικὸν εἰπεῖν πρὸς τὸν ἀδελφὸν, φείσασϑαι δὲ, χαὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ ἐχπεσεῖν εἰς τὸ κύριον 

ὄνομα. ἴσως δὲ καὶ ὡς κύριον παραλαλεῖ σχωπτικῶς τῷ ἀδελφῷ, καϑὰ τὸ, ὦ πέπον. οὕτω καὶ τὸ. 

ὦ Μενέλαε. Δεῖ δὲ καὶ νῦν εἰδέναι ὕτι ὃ πέπων ποτὲ μὲν ἐπὶ φιλίας λαμβάνεται, ποτὲ δὲ ἐπὶ τοῦ χαύ- 

γου καὶ ἁπαλοῦ. ἀμφότερα δὲ εἴληπται ἀπὸ TOU πέπονος χαρποῦ" πᾶς γὰρ πέπων ὑγρὸς καρπὸς φίλος 

μέν ἐστι διὰ τὸ ὡραῖον, ἔχλυτος δὲ διὰ τὸ ἤδη πεπανϑῆναι καὶ μὴ πολὺ πνευματῶδες καὶ φυσῶδες 

ἔχειν, 0 περ εἶχεν ἐν καιρῷ ὠμότητος. χαὶ τὸ ὠμὸν δὲ ὁμοίως ἐπαμφοτερίζει" καϑότι μὲν γὰρ ἄβρωτον, 

οὐκ ἐν ἐπαίνῳ κεῖται οὔτε αὐτὸ οὔτε τὰ ἀπ᾽ αὐτοῦ λεγόμενα, οἷον ὁ ὠμηστὴς καὶ ἡ ὠμότης χαὶ τὰ τοι- 

αὕτα" καϑὸ δὲ στεῤῥὸν καὶ οὐκ ἔκλυτον, ἔχει τι μικρὸν ἐπαίνου. ag γοῦν ὃ παρὰ “Σ᾿οφοχλεῖ στερεύ- 

qouv ὠμοὺς νόμους τοὺς ἑαυτοῦ τρόπους χαλεῖ, ὡς ἀνενδότους xal στερεούς. ὅλως οὖν διὰ τοῦτο ἐναν- 

ría εἰσὶν ἀεὶ τό τε πέπον καὶ τὸ ὠμὸν, "δίχα γε τοῦ ὠμολίνου, οὗ μνησϑείς τις τῶν παλαιῶν φησὶν Bo 
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ὅτι, οὐχ οἶδα εἴ τις τοῦτο εἴρηκε τῶν ἀχριβῶν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι κοινὸν τῷ γένει ἐστὶ τὸ ῥηϑὲν c ὄνομα, 

εὕρηται γὰρ χαὶ οὐδέτερον, τὸ πέπον, οἷον, πέπονα φαρμακεύειν, καὶ “Ἡρόδοτος, ἐπὰν γένηται πέπον" 

xoi ὕτι ἐντεῦϑεν καὶ τὸ πεπαίνειν οὐ μόνον τὸ χοιγὸν, ἀλλὰ καὶ τὸ παρὰ Θεοχρίτῳ λεχϑὲν ὡς ἐν λόγῳ 

σεμνῷ τὸ, ἐπὶ χρωτὶ χρὼς ἐπεπαίνετο, ἤγουν ἐρωτιχῶς ἐμαλϑάσσετο. χαὶ οὕτω μὲν ταῦτα. ἡ δὲ κοινο- 

625rípo "ὁμιλία τὸ τοῦ πέπονος ὄνομα ἐπί τινος εἴδους ἀφορίζει σικύων ἡδέων εἰς γεῦσιν καὶ φιλουμένων 

βρωϑῆϊναι. πολλοὶ δέ τινὲς τῶν ἡώων “Ποντικῶν τῶν ye ὑψηλοτέρων καὶ ἀπίους χαὶ “μῆλα Κυδώνια ἤδη 

πρὸς σῆψιν τραπέντα, ὡς τὰ ἐντὸς ἔχειν ἥπατι παρόμοια τὴν χρόαν, χρηστὰ μέντοι ἔτι ὄντα πρὸς 

βρῶσιν, πέπονά φασι; συνεισφέροντές τι καὶ αὐτοὶ καλὸν τῇ ἑρμηνείᾳ τοῦ πέπονος. ( Vers. 59. ) Τὸ δὲ, 

μηδ᾽ ὃς φύγοι, περιττῶς μὲν κεῖται, ὡς καὶ ἀνωτέρω ἐῤῥέϑη, δηλοῖ δὲ τὸ ἐνδιαϑέτως τὸν βασιλέα 

λαλεῖν, χαὶ ἅμα εὐοδεῖ τὸ, ἀλλ ἅμα πάντες ἐξαπόλοιντο, μὴ φϑάσαν ἄνω τεθῆναι. "Iaréov δὲ καὶ 

ὅτι ὃ κηδόμενος τῶν βλαψάντων ἀχούσοι ἂν “παρὰ τοῦ εἰς ϑυμὸν ἐρεϑίξοντος χατὰ τὸν εενέλαον τὸ, 

ὦ πέπον, τί σὺ κήδεαι αὕτως ἀνδρῶν; καὶ τὰ ἑξῆς. ( Vers, 61. ) Ὅτι τὸ, ἔτρεψεν ἀδελφειοῦ φρένας 

ἥρως, ὃ βασιλεὺς δηλαδὴ , αἴσιμα παρειπὼν ἀντὶ τοῦ μετέπεισεν, ὅϑεν καὶ τρεπτὸν ζῶον ὃ ἄνϑρωπος. 

τὸ δ᾽ αὐτὸ xoi στρέψαι λέγεται, καὶ ὁ τοῦτο πάσχων στρεπτὸς χατὰ τὸ, στρεπτοὶ zc ϑεοὶ αὐτοί" καὶ; 
10 στρεπταὶ δέ τοι φρένες ἐσθλῶν. ( Vers. 62.) Ὅρα δ᾽ ἐν τῷ παρειπὼν ἐκτεταμέχνην οὐχ ἀναλόγως τὴν 

τῆς προϑέσεως παραλήγουσαν. οὕτω δ᾽ εὐθὺς ἐφεξῆς καὶ τῆς ἀπὸ προϑέσεως ἐκτείνεται ἡ λήγουσα ἐν 
τῷ, ὃ δ᾽ ἀπὸ ϑεν ὥσατο χειρί. τινὲς δὲ ϑεραπεύοντες αὐτὸ μεταγράφουσιν ἀπαὶ ἔϑεν, καὶ οὕτω τὸ 
μέτρον ἀναπληροῦσιν. οἱ μέντοι ἀκριβέστεροι ἐκτείνουσιν, ὡς ἐῤῥέϑη, τὸ ὃ ἐνταῦϑα τῆς προϑέσεως 
διαφόροις λόγοις τῆς κοινῆς συλλαβῆς" μέρους vs γὰρ λόγου καταπεραίωσίς ἐστι, καὶ δασεῖα καὶ ὀξεῖα 

τοῦ ἔϑεν ἐπιφέρονται, δυνάμεναι τὴν λιίγουσαν ἐχτείνειν τῆς προϑέσεως, ὡς οἱ γραμματικοὶ δειχνύου- 
σιν ἐν τῷ περὶ κοινῆς συλλαβῆς. Τὸ δὲ ὥσατο νῦν μὲν ᾿Αττικῶς προηνέχϑη χατὰ πάϑος. πλείων δὲ 

ἡ χρῆσις τοῦ ἐνεργητικοῦ, τοῦ (6€ δηλαδή. ( Vers. 64.) Ὅτι τὴν λαγόνα, ἣν χαὶ χενεῶνα καλοῦμεν, 
ἤγουν τὸν ὑπὸ τὰς σλε ευρὰς τόπον, λαπάραν xoi ἐνταῦϑα καλεῖ, εἰπών" ovre κατὰ λαπάρην. καὶ yive- 

ται λαγὼν μὲν, ὡς xci ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, παρὰ τὸ λήγειν, ἔνϑα λήγουσι τὰ ὀστώδη πλευρά " κενεὼν δὲ, 

ὡς χενὸς ὀστῶν. λαπάρα δὲ παρὰ τὸ λάπτειν, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ ἐκκενοῦν, ἀφ᾽ οὗ καὶ λάφυρα τὰ ἐκ 
τῶν πολεμίων σχηνῶν καὶ πόλεων ἐχκενούμενα, ταῦτα δέ τινες καὶ ἀπὸ τοῦ τῷ λαῷ φύρεσϑαι συντι- 

20 ϑέασιν. Ὅτι τὸ ὕπτιον πεσεῖν “ἀνατραπῆναι λέγει, εἰπών" ὁ δ᾽ ἀνετράπετο, καὶ ἐπάγει" ᾽Ατρείδης δὲ 

λὰξ ἐν στήϑεσι βὰς ἐξέσπασεν ἔγχος. ( Vers. 65.) Ὅρα δὲ ὅτι λὰξ ἐμβῆναι λέγει τοῖς στήϑεσι τὸ ποδὲ 
πατῆσαι εἰς τὸ στῆϑος, ἐξ οὗ παρὰ Σοφοκλεῖ τὸ, λαξπάτητον ἀντρέπων χαράν: 0 τινὲς λαχπάτητον 

διὰ τοῦ καὶ γράφουσι. τὸ μέντοι λὰξ ἐμπηδῆσαι χωμικότητά τινὰ ἔχειν δύναταί ποτε, ὡς δηλοῖ ἐν ᾿Οδυσ- 
σείᾳ τὸ, λὰξ ἔνϑορεν ἀφραδίησι. Γίνεται δὲ τὸ λὰξ, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται, ἀπὸ τοῦ λήγω λήξω. 
ὡς γὰρ ἀπὸ τοῦ παύω παύσω ὃ ποὺς, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ λήγω λήξω τὸ λὰξ, O πέρ ἐστι ταὐτὸν τῷ λη- 
κτιχῶς, παυστιχῶς, χαὶ ὡς εἰπεῖν ποδικῶς. ποὺς δὲ πάντως τὸ πατοῦν εἰς γῆν, οὗ τὸ μὲν ἄνω χνήμη, 
τὸ δὲ ἀνωτέρω μηρός. ὅτε μέντοι τὰ μετὰ τὴν ὀσφὺν πόδες λέγονται, ἀπὸ μέρους τοῦ κατωτάτω δηλαδὴ 
ὀνομάζονται. κυρίως γὰρ ποὺς ἐκεῖνο ἐστίν. (Vers. 66.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἕνα μέν τινα ἀνατραπῆναι 
ἄνθρωπον 1) σκεῦος ἢ) τράπεζαν, καίριον εἰπεῖν, μεταφορικῶς δὲ καί τι πρᾶγμα" πόλιν δὲ ὅλην 
ἢ ἔϑνος ἀνατραπῆναι τολμηρὸν ἂν δόξῃ. τῶν τινὸς γοῦν παλαιῶν ῥητόρων γράψαντος, ὡς Θηβαῖοι ἐν 

So μάχῃ τῇ πρὸς Μακεδόνας ὑπὲρ μυρίους ἀνετράπησαν, σχώπτων 4γαϑαρχίδης φησίν" ὦ καλῆς ἐμ φά- 
σεως, ἄνϑρωποι τοσοῦτοι παραλόγως ἀνατετραμμένοι. — (Vers. 67.) Ὅτι συνήϑως προσφωνήσας 

ὃ τακτικώτατος Νέστωρ τὸ, ὦ φίλοι ἥρωες Παναοὶ, ϑεράποντες᾽ “Ἄρηος, εἶτα στρατηγικὸν παραγγεῖμα 

τίϑεται τὸ, μή τις νῦν ἐν τῇ τῶν πολεμίων δηλονότι διώξει ἐ ἐνάρων, 0 ἐστι λαφύρων, ἐπιβαλλόμενος 

μετόπισϑε μιμνέτω, ὡς ἂν πλεῖστα φέρων ἐπὶ νῆας ἵχηται, ἀλλ ἄνδρας χτείνωμεν" ἔπειτα δὲ καὶ 

ταῦτα ἕχηλοι, τουτέστι χαϑ' ἡσυχίαν, νεχροὺς ἀμπεδίον συλήσετε τεϑνειῶτας. τοῦτο δέ, φασι, καὶ “1α- 

χεδαιμόνιοι 58^ τ dll ὕστερον, τριακοσίους ἄνδρας τεταχότες φύλακας τοῦ τοιούτου ϑεσπίσματος. 

(Vers, 68.) Σημείωσαι δὲ τὸ ἐπι βάλλεσϑαι ἀντὶ τοῦ ἐφίεσθαι xci ἐπιϑυμεῖν" διὸ καὶ γενικῇ συντάσ- 

σεται. χεῖται δὲ 5 τοιαύτη λέξις διοίως καὶ παρ᾽ ἄλλοις, ὧν ἐστὶ ᾿Αριστοτέλης. ἔστε δὲ καὶ ἄλλως 
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φράσαι περιφραστιχώτερον, ὅτι ἐπιβαλλόμενος ἐνταῦϑα 0 ϑέλων ἐπιτυχεῖν, καϑότι καὶ νηὸς ἐπήβολος 
ἐν ᾿Οδυσσείᾳ ὁ ἐπιτυχής. οὕτω δὲ καὶ φρενῶν ἐπήβολος. ( Vers. 70. ) Ὅρα δὲ ὕπως ϑαυμασίως c 0 γέρων 
τοῦ μὲν καμάτου συνεφάπτεσϑαι xo αὐτὸς ϑέλει, ὡς δηλοῖ τὸ κτείνωμεν, ῥῆμα πρώτου προσώπου πλη- 
ϑυντιχοῦ, τὸ δὲ χέρδος ἴδιον ποιεῖται τῶν στρατιωτῶν" οὐ y&Q συλήσομέν φηΐσιν, ἀλλὰ συλήσετε. ÁO 
συνήϑης δὲ Ὁμήρῳ ὁ τοιοῦτος χαραχτὴρ, οἷον χαὶ τὸ, ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω. πειϑώμεϑα πάντες" νῦν μὲν 
δόρπον ἕλεσθε. δῆλον δὲ ὅτε ἔϑος Ὁμήρῳ τὰ πολλὰ, ὕτε ἄλλοι ἀριστεύουσι, ποιεῖν τὸν γέροντα INé- 
στορα ἐν λόγοις μόνοις καὶ ὑποϑήκαις στρατηγικαῖς ἱστῶντα τρόπαιον, ἐπεὶ μὴ δύναται ταῖς χερσί. 
Σημείωσαι δὲ καὶ ἐνταῦϑα, ὕπως ἡ διὰ λόγου παραίνεσις, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις, εὐϑὺς ἔσχε τὸ ἐνεργὸν, 

| καὶ ὅτι ὁ μὲν ἐν διώξει μένων ὕπισϑε πάντως τοῦτο ποιεῖ, ὡς ἂν πλεῖστα φέρῃ λάφυρα, 0 πέρ ἐστι 
io ἀγαϑὸν τῆς τοιαύτης μονῆς, ὁ δὲ μετὰ τὴν παντελῆ τῶν πολεμίων φυγὴν σκυλεύων ὀλίγα uiv λήψε- 

ται ἐν τῷ χοινῷ, ἀσφαλέστερον δέ. κρεῖττον δὲ τοῦτο τοῦ σὺν φόβῳ πολλὰ λαβεῖν. διὸ καὶ ὁ Νέστωρ 
γοργῶς ἐπιδραμὼν διὰ τὸν καιρὸν ἄμφω ἐνέφηνεν, εἰπών" μή, τις μενέτω ὡς ἂν πλεῖστα φέρῃ, ἀλλ 
ἄνδρας χτείνωμεν, ἔπειτα δὲ καὶ τὰ τῶν γεχρῶν ἕχηλοι συλησετε; μονονουχὶ λέγων ὅτι χρεῖττον ἐν ἡσυ- 
χίᾳ συλᾶν i jj ἄλλως φέρειν πολλα. Ὅρα δὲ τὸ, χαὶ ταῦτα νεκροὺς συλήσετε, ἤγουν ἀφαιρήσεσϑε συλῶν- 

τες, 0 ἐστι σκυλεύοντες. τὸ μέντοι. χυδαιότερον ἣν εἰπεῖν, ὡς καὶ ταῦτα ἐκ τῶν νεχρῶν συλή ἤσετε. 

*( Vers. 73. sqq.) Ὅτι Πριάμου παῖδες μαντιχοὶ Κασάνδρα καὶ “ἕλενος, ὃν Ὅμηρος οἰωνοπόλων ὕχ᾽ 50 
ἄριστον καλεῖ, χαϑὰ καὶ τὸν παρ᾽ “Ἕλλησι Κάλχαντα. ds" καὶ πείϑεται ὃ “ἔχκτωρ αὐτῷ νῦν τε συμβου- 

λεύοντι ἀφεῖναι τὴν μάχην καὶ ἀνελϑεῖν εἰς τὴν πόλιν καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ ὑποτιϑεμένῳ τὸ πρὸς τὸν 
Τελαμώνγιον μονομάχημα. ἐκβάλλει δὲ πρὸς βραχὺ τῆς μάχης ὁ ποιητὴς ἐνταῦϑα τοῦ "Exroga διά τε 

20 ἄλλα οὐχ ὀλίγα καὶ ὡς ἂν τοῦ πολέμου ἀναχωχήν τινὰ ποιήσῃ τοῖς στρατεύμασι καὶ "σχοίη οὕτω χώραν θο 
480 χαὶ ὃ τοῦ “ιομήδους xci I4avxov ἃ ἀναγνωρισμὸς καὶ παρεισδυὲν τὸ ἐντεῦϑεν ἱστορικὸν ἐπεισόδιον ψυχα- 

γωγήσῃ τὸν ἀκροατὴν τῇ re καϑ' ἱστορίαν γενεαλογίῳ καὶ τῇ τοῦ μύϑου γλυχύτητι, ὅσα δὲ *xai ἄλλαθ20 
λόγου ἄξια ὁ ὁ ποιητὴς ἐκ τῆς τοῦ  Exrogog ἀναχωρήσεως πορίσεται í δηλώσει. τὰ ἐφεξῆς. πάνυ δὲ δεξιώ- 
τατα εἰς τοιαύτην συμβουλὴν ἐπελέγη ἐνταῦϑα ὁ “λενος. οὐ γὰρ πιϑανὸν ἣν ἑτέρῳ τινὶ πεισϑῆναι τὸν 

μεγάϑυμον "Exroga ἐπὶ οὕτως ἀγεννεῖ δοχοῦντι πράγματι. φυγῇ γὰρ ἔοικεν ἢ ἀναχώρησις χαὶ δειλίαν 

κατηγορεῖ καὶ ἀπόγνωσιν σωτηρίας. ἄνεισι γὰρ Ó ἽἝχτωρ, pe ἂν ἡ μήτηρ εὔξηται τῇ ̓ ϑηνᾷ κατὰ ἑνὸς 

᾿Αχαιοῦ τοῦ Διομήδους, οἷα μὴ ὃν ἑτέρως σώξεσϑαι. οὔχουν “ἂν ἐπείσϑη ἑτέρῳ τοιαῦτα συμβουλεύοντι. 19 

"EAsvog δὲ καὶ ὡς ἀδελφὸς εὐνοεῖ καὶ ὡς μάντις οἶδὲ τὰ ϑεῖα. διὸ καὶ πείϑει τὸν Ἕκτορα ὡς σύμι Zov- 

Aoc aya óc. "Ey δὲ τῷ χωρίῳ τούτῳ χαὶ τὸ διττὸν τῆς εἱμαρμένης δηλοῖ ὃ ποιητὴς xci τὸ χρήσιμον 
ὅ0 τῆς εὐχῆς. ἀπώλοντο γὰρ ἂν οἱ Τρῶες σήμερον , 8 qu, εὔξαντο, ἱερεύσαντες δὲ καὶ εὐξάιιενοι δυστυ- 

χοῦσι μόνον. φησὶ γάρ" ἔνϑα χὲν αὐτὲ Τρῶες ἀρηιφίλων ὑπ "Ayo! Ἴλιον εἰσανέβησαν ἀναλχείῃσι 

δαμέντες, εἰ μὴ Ἕλενος εἶπε τάδε. ἴσως οὖν καὶ ̓ Ιάμβλιχος ἐξ Ὁμήρου λαβὼν ἐφιλοσόν φῆσεν ὡς ἀνα- 20 

στρέφεται ἡ εἱμαρμένη ϑυσίαις xai εὐχαῖς. καὶ ὅρα ὡς “μεμονωμένης τῆς τῶν Τρώων καὶ yay φυλό- 

mo, καϑὰ εἴρηται, xci μηδετέροις χαριζομένης χακῶς πάσχουσιν οἱ Τρῶες. (Vers. 75.) ᾿Ιστέον δὲ 

καὶ ὅτι περὶ ᾿λένου ἱστορία τοιαύτη φέρεται παρὰ ᾿Αῤῥιανῷ. ᾿Ηδωνοῦ Θρᾳκὸς ἀνδρὸς παῖς “Ε λενος, 
μάντεων διαπρεπέστατος " παρὰ τοῦτον ἐξ ̓Ασίας φοιτῆσαι τὸν Πριάμου παῖδα Σκαμάνδριον, ὃν ἀπο- 

νοστήσαντα οἴχαδε μνήμην ϑέσϑαι τοῦ τὴν μαντικὴν. ἐκπαιδεύσαντος᾽" 'ἔλενον ἀπὸ Σκχαμανδρίου. μέτο- 

νομασϑέντα. (Vers. 79.) Ὅτι ἀρετὴ στρατηγοῦ κατὰ τοὺς παλαιοὺς βουλε «vea et μὲν ἄριστα τὸ συμ- 

φέρον, πράττειν δὲ κάλλιστα τὸ βεβουλευμένον. διὸ καὶ ὁ παρὰ τῷ ποιητῇ “Πλενος τὸν 4liviav ἐπαινῶν 
4ο xci τὸν ἽἝχτορα φησὶν, ὡς ἄριστοι πᾶσαν ἐπ᾽ ἰϑύν ἐστε μάχεσϑαί Té φρονέειν τε, ἤγουν ἐπὶ πᾶσαν 

ὁρμὴν TOU μάχεσϑαι καὶ τοῖ φρονεῖν, χαὶ διὰ τοῦτο ὑμῖν πόνος μάλιστα Τρώων χαὶ «Τυχίων ἐγχέχλιται; 
ἤτοι ἀνάχειται. ᾿ἘΑυκίους δὲ καὶ νῦν πάντας λέγει τοὺς τῶν Τρώων ἐπικούρους, ὡς ἀπὸ μέρους ἀξιο- 

λόγου τοῦ τῶν “{υκίων. ᾿Ϊστέον δὲ ὕτι Ὁμήρου εἰπόντος ἐγκεχλίσϑαι τῷ ἽΡχτορι τὸν ὑπὲρ πάντων πόνον, 

ἐντεῦϑεν ἔλαβεν ἀφορμὴν ὃ εἰπὼν αὐτὸν «orga κίονα Τροίας. κίονος γὰρ ἔργον βάρους τινὸς ὑπο- 

δοχή. xat ἐστιν ἐγκεκλίσϑαι οὐ τὸ ἁπλῶς ἐγκεῖσϑαι ἀλλὰ τὸ ἐπιχεῖσίλαι. ἄλλως μέντοι ἐγ uoa. ἢ τὸ 

ἐντὸς κεῖσϑαι μᾶλλον τὸ σφοδρῶς ἐνίστασϑαι. ἔγχειται γοῦν τις ὀχλῶν ἢ ἔγκειται μαχόμενος. HH δὲ 
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ἰϑὺς ἐχ τοῦ ἰϑύω ἰϑύσω γέγονε ῥήματος" ἔφη γὰρ πρὸ ὀλίγου, ἔνϑα καὶ ἔνϑα: ἴϑυσε μάχη. ἐξ οὗ zc 

τὸ ἰϑὺ ἐπίῤῥημα γίνεται. ( Vers. 80.) Ὅτι τὸ, στῆτ᾽ αὐτοῦ χαὶ λαὲν à ἐρυχάκετε πρὸ πυλάων πάντῃ ἐποι- 

χόμενοι, πρὶν αὖτ᾽ ἐν χερσὶ γυναιχῶν φεύγοντας πεσέειν, δηίοισι, δὲ χάρμα γενέσθαι, ἔχει τι παρὰ τῷ 

“ λένῳ χαὶ σκώμματος, ὡς τῶν Τρώων ἀγεννῶς φευγόντων εἰς τὴν πόλιν, ἐν ῇ γέροντες γὺν ἦσαν zc 

γυναῖκες χαὶ παῖδες ἀπόλεμοι. τρόπον οὖν τινὰ ὀνειδίζει τοῖς στρατιώταις Ó “Ελενος τὸ εἴς τὴν ἄχρηστον 

ἡλικίαν καταφεῦ) LY , ἣν ἔδει μᾶλλον ὑπ᾽ αὐτῶν ἐχδιχεῖσϑαι. (Vers. 81.) I υναιχῶν δὲ εἶπεν, οὐ μὴν 

γερόντων ἢ παίδων, ἵνα πλέον εἴη τὸ ἐντρεπτιχὸν, ἐὰν εἰς γυναικῶν πεσοῦνται χεῖρας. ᾿Ενταῦϑα δὲ 

40 e) "μειοῦνται οἱ παλαιοὶ ὅτι Ὅμηρος μὲν πάνυ σεμνῶς x εἶπεν ὡς βοηϑητέον, πρὶν φεύγοντας τοὺς Τρῶας 
εἰς τὴν πόλιν χάρμα τοῖς δυσμενέσι γενέσθαι &y χερσὶ πεσόντας γυναιχῶν καὶ oiov ἀγκαλισϑέντας ὑπ᾽ 

αὐτῶν τὰ ἐπιϑανάτια. τὸ δὲ τοῦ “Ηροδότου ovy ὅμοιον εἶναι φασὶ, παρ᾽ ᾧ Σχυϑίδες τινὲς γυναῖκες 

τοὺς ἑαυτῶν ἄνδρας φεύγοντας ὁρῶσαι προτροπάδην, ἀνασυράμεναι τὰ κάτω, πῇ φεύγετε; εἶπον, 
ἢ ἵνα χρυβῆτε εἰς τὰ ἐξ ἀρχῆς; ὅϑεν αἰδεσϑέντες ἐχεῖνοι ἐθάῤῥησαν, καὶ ἀναμαχεσάμενον ἐνίκησαν. 

ἑτέρα δὲ ἱστορία λέγει ὅτι γυναῖκες Ταλατῶν τῶν εἰς «ΑΙσίαν διαβάντων ἐπέῤῥωσαν φεύγοντας τοὺς ἄν- 
δρας. ὀλολύζουσαι καὶ τὰ τέχνα ἐν ἀγκάλαις φερόμεναι, ἃ καὶ προϊσχόμεναι αὐτά τε εἰς ὕβριν ἐκδώ- 
σειν ἔλεγον τοῖς πολεμίοις καὶ αὑταὶ εἰς τὴν τῶν ἐναντίων ὥσεσϑαι φάλ Lay yes ὅϑεν αἰσχυνϑέντες ἐχεῖνοι 
ὑπέστρεψαν, εἰ καὶ μηδέν τι γενναῖον ἤνυσαν. (vens. 84.) Ὅτι οἱ κατ᾽ ἀνάγκην μαχόμενοι καλῶς ἂν 

εἴποιεν χαϑ' “Ελενον τὸ, ἡμεῖς μὲν μαχησόμεϑα χαὶ μάλα τειρόμενοί͵ meg, ἀναγχαίη γὰρ ἐπείγει, 
ἤγουν, ὡς προεγράφη, ἀνάγκη. ( Vers. 86.) Ὅτι ταὐτὸν εἰπεῖν μετέρχεσϑαι xci μετοίχεσϑαι, ὡς δη- 

λοῖ τὸ, ἄτὰρ σὺ πόλινδε μετοίχεο. (Vers. 88.) Ὅτι διάλυσις ἢ μετατύπωσις λέ ἔγεται τοῖς παλλαιοῖς τὸ ἐν 
πόλει ἄχρῃ, ληφϑὲν ἀντὶ συνϑέτου 0 ὀνόματος τοῦ ἀχροπόλει. τοιοῦτον χαὶ τὸ τὴν Mz :σοποταμίαν μέσην 

ποταμῶν εἰπεῖν. οὕτω χαὶ ὃ περιηγητὴς τὴν “Ῥηγίνην λευχοπέτραν λ ευχὴν πέτραν καλεῖ, ὅμοια δὲ τού- 
τοις καὶ TO χενὴ δόξα ἡ χενοδοξία., καὶ παρ᾽ “Ηροδύότῳ τὸ, ὃ δὲ νεχρὸς ἣν ϑέης ἄξιος ἥτοι ἀξιοϑέατος 

μεγέϑους ἕνεκα καὶ χαλλοὺς, καὶ ζῷα γραψάμενος ἤγουν ζωγραφήσας, καὶ παρὰ Θεοχρίτῳ τὸ δρυὸς 
ἄχρα ἤτοι ἀχρόδρυα. χαὶ “Σοφοκλῆς δὲ οὕτω τὸ λυσιτελεῖ τέ ἔλη λύει φρονοῦντι φησὶ, καὶ τὸν ὁδηγὸν δὲ 
ὃ εἰπὼν ὁδοῦ ἡγούμενον εἰς τοιαύτην ὁμοιότητα ἦλϑε χαὶ ὃ τὸ σιταρχεῖν φάμενος σῖτον ἐπαρχεῖν, καὶ 
τὸν εὐγενῆ εὖ γεγονότα, x«i τὸν ἀγεννὴ μηδὲν ovre γοναῖς" τὸ γὰρ μηδὲν τῇ τοῦ ἄλφα ἰσοδυναμεῖ 

στερήσει. δῆλον δὲ ὅτι αἱ ἀκροπόλ δίς τῇ ̓ ϑηνῷξ ὡσεπιπολὺ ἀνέχειντο, ὡς δηλοῖ xal ὃ mega feries ἐν 
οἷς εἰπὼν ἔργα Anvac ὡς φρονήσεως σοφίαν τε xoi δημιουργικὰς τέχνας λέγει καὶ ὅτι κατοιχεῖ τὰς 
ἀχροπόλεις, ὡς αὐτὴ διὰ σοφίας καταστησαμένη τὴν πολιτικὴν χοινωγίαν. Paros 89.) Ὅτι ταὐτὸν 

κατὰ πολυωνυμίαν ναὸν εἰπεῖν καὶ ἱερὸν δόμον. εἰπὼν γοῦν “Ελενος νηὸν 4 ϑηναίης ἐπάγει" οἴξασα 

θο κληῖδι à voce ἱεροῖο δόμοιο. *(Vers. 90. ) Ὅτι τὸν πέπλον τὸν ἀνατεϑησόμενον τῷ παλλαδίῳ χαριέστατον 
εἶναι 0 Ἕλενος ἐϑέλει χαὶ i μέγιστον χαὶ πολὺ φίλτατον τῇ Ἔχαβῃ. ὑπερϑετι; ἃ δὲ ταῦτα πάντα, tue δειχϑῇ 

ὅτι τὰ κρείττω τῶν παρ᾽ "uiv δοτέα ϑεῷ. προϊὼν δὲ ἐρεῖ t xoi ἄλλα τινὰ περὶ αὐτοῦ, ἀνατίϑησι δὲ τῇ 
μητρὶ τὴν τοῦ πέπλου ἐπιλογὴν, φράσας. οὕτω" πέπλον, ὃς οἱ δοχέει χαριέστατος ἦδὲ μέγιστος εἶναι 

ἐνὶ μεγάροισι, καί οἱ πολὺ φίλτατος αὐτῇ, ϑεῖναι ᾿4ϑηναίης ἐπὶ γούνασι. | ( Vers. 91.) Καὶ ὅρα τὸ 
. 5 , 3 κι »t. ΄ , ^ - , θ27 ἐνὶ μεγάλροισιν. ov γὰρ ἔξωϑέν ποϑὲν ἀλλ᾽ οἴκοϑεν ἀναληπτέον τὸν πέπλον. τὸν οὐχ ἁπλῶς χαρίεντα 

xci μέγαν καὶ φίλον, ἀλλὰ χαριέστατον χαὶ μέγιστον καὶ φίλτατον, καὶ οὐδὲ τοῦτο ἁπλῶς, ἀλλὰ καὶ 
πολὺ φίλτατον. εὔδηλον δὲ ὡς οὐχ᾽ ἱμάτιον ὃ τοιοῦτος πέπλος, ἀλλὰ i ὕφασμα, καὶ ὅτι τὸ ϑεῖναι ἐν 

γούνασιν. ὁμοίως δὲ κατωτέρω τὸ, καί οἱ ὑποσχέσϑ' αι; ἀντὲ προσταχτικῶν uv. λαμβάνονται, πλὴν 
οὗ συνήϑως ἀντὶ δευτέρων, ἤγουν ἀντὶ τοῦ ϑὲς καὶ ὑπόσχου, ἀλλ ἀντὶ τρίτων: ϑέσθϑω γὰρ ἡ ̓ ξκάβη 

πέπλον καὶ οἱ ὑποσχέσϑω ϑυσίαν. φασὶ δὲ τὸ ἐν Τροίᾳ Παλλάδιον διοπετὲς. μὲν εἶναι, ἤγουν ἐξ ἀέρος 
ἄνωθεν οὐρανόϑεν πεσὸν, ἀνδρὸς δὲ δορὰν ἡμφιέσϑαι, στέμμα τε ἔχειν καὶ ἡλαχάτην., iv δὲ τῇ 
κεραλῇ πῖλον xci δόρυ ἐν τῇ δεξιᾷ. ᾿Ενταῦϑα δὲ τὸ ἀναϑεῖναι, ἀφ᾽ οὗ γίνεται τὸ ἀνάϑημα, ϑεῖναι 

λέγει χωρὶς προϑέσεως, ϑεῖναι γάρ φησιν “Ιϑηνᾶς ἐπὶ γούνασιν, ὡς καϑημένου δηλαδὴ τοῦ Παλλαδίου, 

ἢ ϑεῖναι παρὰ γόνασιν. εἴ περ ἵσταται. δύναται δὲ, φασὶ, τὸ ἐπὶ γούνασι νοηϑῆναιν καὶ ἀντὶ τοῦ ἐπὶ 

το γουνασμῷ καὶ ἱκετείᾳ. C δὲ γεωγράφος, ὕπου λέγει τὴν μὲν παλαιὰν *" Duov ἡφανίσϑαι, τὴν δὲ νῦν 
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βλεπομένην νεωτέραν εἶναι, μὴ ἀποδεχόμενος τοὺς νοοῦντας τὸ ἐπὶ γούνασιν ἀντὶ τοῦ παρὰ τοῖς γού- 

νασι, φησὶν ὅτι τὸ τῆς ᾿4ϑηνᾶς ξόανον νῦν μὲν ἑστηκὸς ὁρᾶται, Ὅμηρος δὲ χαϑήμενον ἐμφαίνει ἐν 
τῷ, πέπλον ϑεῖναν ᾿3“3ϑηναίης ἐπὶ γούνασιν, ὡς καὶ τὸ, γούνασιν ἐφέζεσϑαι φίλον viov. βέλτιον γὰρ 

οὕτως ἢ παρὰ τοῖς γόνασιν. ὡς τὸ, ἡ δ᾽ ἧσται ἐπ᾽ ἐσχάρῃ ἐν πυρὸς αὐγῇ. κάϑηνται δὲ ᾿4ϑηνᾶς ξόανα 
καὶ ἐν Φωκαίᾳ καὶ Μασσαλίῳ καὶ Ῥώμῃ καὶ Χίῳ. ( Vers. 95.) Ὅτι βοῦς ἤνις ἠκέστας Ἕλενος ϑύσειν 
τῇ ̓ 41ϑηνᾷ βούλεται, ἤγουν ἐνιαυσιαίας, ἀκεντήτους" καὶ εἴη ἂν καὶ ἡ τοιαύτη ϑυσία βούτας φόνος 
εἰπεῖν τραγικῶς, ὃ καὶ εἰς τὸν περὶ ἑκατόμβης λόγον συντελεῖ. Γίνεται δὲ ἡ ἦνις μὲν ἀπὸ τοῦ ἔνου, 
0 ἐστιν ἐνιαυτοῦ, ἧς ἡ γενικὴ ἤνιδος, καὶ ᾿Ιωνικῶς mnuog, ἡ πληϑυντιχὴ αἰτιατικὴ ἤνιας, καὶ κατὰ 

χρᾶσιν ἤνις. ᾿Ηἰχέστη δὲ ἀπὸ τοῦ ἃ στερητικοῦ μορίου καὶ τοῦ κένσαι, 0 δηλοῖ τὸ κεντῆσαι, ἀφ᾽ οὗ καὶ 
ὁ χκεστὸς γίνεται, καὶ ὁ πολύχεστος ἱμάς. χρῆσις δὲ τοῦ κένσαι παρ᾽ 'Ομήρῳ. δοκεῖ δὲ χαίρειν ἡ Παλλὰς 
τοιαύταις βουσίν. οἰχεῖον γὰρ τὴ νεαζούσῃ καὶ κατὰ τὸν μῦϑον παρϑένῳ σφριγῶσα βοῦς καὶ ἀδάμα- 
στος. Üv νῦν δὲ αὐτίκα γίνεται ἡ ϑυσία, διδάσχοντός τε τοῦ ποιητοῦ τὰ καλτ᾽ ἀνθρώπους, οἱ οὐ πάντα 20 

εὐθὺς ποιοῦσιν, ἀλλ ἔνια καὶ εἰς τὸ μέλλον ἀναρτῶσι, καὶ διότι οὐδέ ἐστι καιρὸς ἄρτι τοῖς ἐν Τροίᾳ 
εἰς τοιαύτην ἀπασχοληϑῆναι ϑυσίαν. Σ᾽ χοπητέον δὲ ἐπὶ τοῦ ἠκέστη. 0 ἐστιν ἀκέντητος, διὰ τί xoi τὸ 
στερητικὸν ἃ εἰς ἢ ἐτράπη, 0 περ οὐ γέγονεν ἐν τῷ ἀκάματος καὶ ἀϑάνατος, καὶ διὰ τί τὸ v. τοῦ χένσαι 
ἐξέπεσεν, εἰωϑὸς ἄλλως πολλαχοῦ πλεονάζειν, ὡς προσεσημείωται. καὶ ἴσως ἡ μὲν τροπὴ τοῦ ἃ εἰς ἢ 
ἐγένετο, ἵνα μὴ ἔμφασις εἴη τις ἐκ τοῦ ἀχεῖν γενέσϑαι τὴν ἠκέστην, ὅϑεν τὸ ἀχεσταὶ φρένες. τὸ δὲ w 
ἀπῆλϑε, διότι τε οὐ συνετέλει εἰς εὔφωνον. καὶ ἵνα μὴ φαντάζη ἐγκεῖσϑαι τὴν ἕν πρόϑεσιν τῇ λέξει 
καὶ πλανᾷ τὸν ἀχροατήν. Ὁ δὲ ̓ θμηρικὸς οὗτος τόπος ἔχει τι παρηχήσεως ἐν τῷ ὑποσχέσϑαι καὶ ἐν τῷ 
ἀπόσχῃ. φησὶ γαρ᾽ χαί οἱ ὑποσχέσϑαι δυοκαίδεκα βοῦς, εἴ περ ἀπόσχῃ ᾿Ιλίου τὸν ῥηθησόμενον. 
(Vers. 94.) ^EvretOa δὲ καὶ τὸ ἐλεήσῃ ῥῆμα χεῖται κοινότερον ἐν τῷ, ἱερευσέμεν, αἴ κ᾿ ἐλεήσῃ ἄστυ 
τε xci Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέχνα" 0 δὴ φρασϑὲν δίχα τοῦ Τρώων ἱερά ἐστι πολιτικὴ εὐχή. 
ἑτέρωϑι δὲ ἐλεαίρειν λέγει τὸ ἐλεεῖν ποιητικώτερον. ( Vers. 96.) ᾿Ιστέον δὲ ὕτι ἀποσχεῖν ἐνεργητικῶς τὸ 
διῶξαι ἐστί, φησὶ γοῦν" αἴ κεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ιλίου. ( Vers. 97.) Καὶ ope ὅπως *ovro φοβερὸς 3o 
ὁ Διομήδης νῦν ἔδοξε τοῖς ἹΓρωσὶν, ὥστε τὸν Ἕλενον κατ᾽ αὐτοῦ μόνου εὐχὴν ἐνιστᾶν καὶ ἄγριον αἰχμη- 
τὴν αὐτὸν καλεῖν, κρατερὸν μήστωρα φόβοιο, ὃν δή, φησιν, ἐγὼ χκάρτιστον Ayctàv φημὶ γενέσϑαι. 
λέγει δ᾽ αὐτὸν καὶ αὐτοῦ ᾿Ζχιλλέως φριχτότερον. φησὶ γὰρ ὅτι οὐδ᾽ ᾿Αχιλῆά ποϑ᾽ ὧδέ γ᾽ ἐδείδιμεν 
ὄρχαμον ἀνδρῶν, ὅν πέρ φασι ϑεᾶς ἐξ ἔμμεναι, ἀλλ᾿ 00e λίην μαίνεται, οὐδέ τίς οἱ δύναται μένος ἰσο- 
φαρίζειν" 0 πέρ ἐστιν ἑρμηνεία τοῦ μαίνεται. (Vers. 100.) To δὲ, 0v πέρ φασι ϑεᾶς ἐξ ἔμμεναι, 
ἤγουν ἐκ ϑεᾶς μητρὸς εἶναι, τοῦ νοήἡματός ἐστιν ἐπίτασις. οὐ γὰρ οὕτω, φησὶ, φοβερὸς ὁ ἐκ ϑεᾶς ᾿άχιλ- 
λεὺς, ὡς Διομήδης ὃ ϑνητογενής. (Vers. 97.) Τὸ δὲ, ἄγριον αἰχμητὴν, ὑφ᾽ ἐν ἀναγνωστέον κατὰ 
τοὺς παλαιούς. δηλοῖ γὰρ τὸν ἐν πολέμῳ ἄγριον. ( Vers. 99.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ovx ἀληϑῶς οἱ Τρῶες 

ὑπερτιϑέασι τοῦ ᾿Αχιλλέως τὸν Διομήδην, ἀλλὰ τοὺς δυσπραγοῦντας εἴωϑε τὰ ὑπόγυα xcxa μᾶλλον 

λυπεῖν, οὕτω xol τὸν Τηλέμαχον ἐν ᾿)δυσσείᾳ τὰ τῶν μνηστήρων καχὰ λυπεῖ μᾶλλον ἤ πέρ ὁ τοῦ 

πατρὸς ϑάνατος. Ὅρα δὲ ὡς κἀνταῦϑα τοῦ AyiAéog ἀναμιμνήσχει τὸν ἀχροατὴν ὃ ποιητὴς ὡς μνήμης 

ἀξίου, εἰωϑὼς αὐτὸ πολλαχοῦ ποιεῖν κατώ τινα ποσὰ διαστήματα. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι χρήσιδμα σχεδὸν io 

| ὅλα τὰ τοῦ χωρίου τοῦδε παρῳδηϑῆναι εἰς ἱκεσίαν τὴν ἐν κινδύνῳ, ἔστιν ὅτε καὶ ἐξ αὐτοῦ δὴ qw 
| πέπλου μέχρι τέλους, oiov, πέπλον, ὃς οἱ δοκέει χαριέστατος εἶναι, xal τοιόσδε καὶ τοιόσδε, ϑεῖναι ἐπὶ 

| — γούνασι τοῦ δεῖνος ἢ τῆς δεῖνος, καί οἱ ὑποσχέσϑαι τόδε τι, αἴ κ᾽ ἐλεήσῃ ἄστυ re καὶ ἀλόχους καὶ νήπι a 

áo τέκνα, αἴ xsv τὸν δεῖνα ἡμῶν ἀπόσχη, ἤγουν ἀποσχοίῃ, ἀφέξει, ὄγριον αἰχμητὴν, κρατερόν" uv 

| στωρα φόβοιο, ὃν δὲ ἐγὼ χάρτιστον πάντων ἢ ἄλλων φημὶ γενέσίϑαι" οὐδὲ τὸν ove ποϑ' ὧδέ y 

ἐδείδιμεν ὄρχαμον ἀνδρῶν, ὅν πέρ φασι ϑεῖον τινὰ εἶναι, ἀλλ 00e λίην μαίνεται, κατὰ πόλεμον 

δηλαδή " οὐδέ τίς οἱ δύναται μένος ἰσοφαρίζειν. ( Vers. 98.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ μὲν, ov ἐγὼ φημι, 

ἀξιωματικῶς ἐῤῥέϑη καὶ ἀποφαντιχῶς, καϑὰ πολλαχοῦ ποιεῖται" τὸ δὲ Ov πέρ φάσι, δοκεῖ δισταγμὸν 

τινα ἔχειν. ( Vers. 105.) Ὅτι ἀγαϑὸν διαζωγραφεῖ στρατηγὸν τὸ, αὐτίκα ὃ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν cÀTO 

χαμᾶζε, πάλλων “δ᾽ ὀξέα δοῦρα χατὰ στρατὸν ὥχετο παντῃ ὄτρυνῶὼν μαχέεσϑαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν 5o 
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αἰνὴν, ὡς οἷα πρὸ τούτου ἢ κοιμωμένην ἢ καϑημένην. ( Vers. 106.) Ὅτι προϑυμίαν Τρώων ὃ ποιη- 
τὴς πολλὴν εἰς μάχην ἐμφαίνων, ἣν ἔσχον ὀτρυνϑέντες ὑπὸ “ἔχτορος, φησὶν ὡς αὐτοὶ μὲν ἐλελίχϑη- 
σαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ayer, Aoysiou δ᾽ ὑπεχώρησαν, λῆξαν δὲ φόνοιο. φὰν δέ τιν᾽ ἀϑανάτων ἐξ 
οὐρανοῦ ἀστερόεντος Τρωσὶν ἀλεξήσοντα κατελϑέμεν. ( Vers. 109.) Εἶτα ἐπάγει ἐπιφωνηματιχῶς ὡς 

ὑο ἐν ἀποδόσει παραβολικῇ κομματιχῶς κατὰ γοργότητα τὸ, ὡς ἐλέλειχϑεν, μο"νονουχὶ λέγων, ὅτε ὥς περ 
ϑεὸς οὐρανόϑεν ἐπελϑὼν ἐφόβησέ τινας, οὕτω καὶ τοὺς ᾿Αἀχαιοὺς ἐλελιχϑέντες οἱ Τρῶες. Ὅρα δ᾽ ἐν 

628rovroig Ori xci κοινῶς εἶπεν ἐλελίχϑησαν καὶ ποιητικῶς ἐλέλιχϑεν, οὗ κατὰ τὸ φὰν "ἡ συνήϑης 
κίνησις" ὡς γὰρ φὰς φάντος, φὰν τὸ y πληϑυντικὸν, οὕτως ἐλελιχϑέντος ἐλέλιχϑεν. (Vers. 113.) 
Ὅτι εἰπὼν ἐνταῦϑα τοῖς loociv ὃ “ἔχτωρ, ὡς εἰς Τροίαν ἐλϑὼν γέρουσιν εἴπω βουλευτῇσι xoi ἡμε- 
τέρῃς ἀλόχοισιν ἀρήσασϑαι, ὑποσχέσϑαι ϑ' ἑκατόμβας, οὔ φαίνεται ὕστερον εἰπών τι τοῖς ἀνδράσι, 

διότι οὐδὲ παρηγγέλϑη τοῦτο ὑπὸ τοῦ EAévov. ἐψεύσατο οὖν τοῦτό yt τοῦ εὐπρεποῦς χάριν, ἵνα ur 
ini μέσου τοῦ στρατοπέδου μεμνημένος μόνων τῶν γυναικῶν αἰσχύνην ὄφλῃ, ὡς αὐταῖς ἀνατιϑεὶς τὸ 
κοινὸν ἀγαϑόν. ψεύσεται ἄρα ἐν καιρῷ δεόντως ὃ στρατηγός. κατὰ γὰρ τὸν Ἡρόδοτον, ἔνϑα τι δεῖ 

ψεῦδος λέγεσϑαι, λεγέσϑω. τυχὸν δὲ καὶ κατὰ τὸ σιωπώμενον, σχῆμα δέ ἐστι zal τοῦτο ποιητικὸν, νοη- 
10 τέον x«i τοῖς ἀνδράσιν ὁμιλῆσαι τὸν Exro*go. οὐκ αἰδεῖται δὲ ὁ “Εχτωρ ἐν ἐπηκόῳ τῶν ἐχϑρῶν ὁμολο- 

γεῖν εὔξεσϑαι διὰ τὸ τοῦ ἔργου ἀνεμέσητον. οὕτω καὶ 0 Σαλαμίνιος Αἴας ἐν τοῖς ἑξῆς εἰπὼν, εὔξασϑαε 

Διὶ σιγῇ ἐφ᾽ ὑμείων, ἵνα μὴ Τρῶές ys πύϑωνται, ἐπάγει" ἠὲ καὶ ἀμφαδίην, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν. 
( Vers. 117.) Ὅτι ἣν ἐν ἄλλοις φησὶν Ὅμηρος ἀμφιβρότην ἀσπίδα καὶ ποδηνεχὴ ; ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν, 
ἀνδρομήκη, ταύτην ἑρμηνεύων ἐνταῦϑα φησίν" ἀμφὶ δέ μιν σφυρὰ τύπτε χαὶ αὐχένα, ἤγουν ἐκ τοῦ 
αὐχένος καϑῆχεν ἕως ἄχρων ποδῶν. λέγει δὲ καὶ ἄντυγα εἶναι τῇ τοῦ "Exrogog ἀσπίδι δέρμα οὐ πρὸς 

ἀσφάλειάν τινῶ, πρὸς τερατείαν. δὲ μᾶλλον καὶ ἀγλαΐαν χαὶ χαινοπρέπειεν δὁπλισμοῦ. φησὶ γοῦν τὸ : 
ὅλον οὕτως" ἀμφὶ δέ μὲν σφυρὰ τύπτε καὶ αὐχένα δέρμα κελαινὸν, ἄντυξ, ἢ πυμάτη ϑέεν ἀσπίδος 
ὀμφαλοέσσης. καὶ σημείωσαι τὸ καινὺν τοῦ σχήματος. ἔδει γὰρ εἰπεῖν, ἄντυξ, ὃ πυμάτη, τουτέστιν 
0 πὲρ δέρμα ἐσχάτη ἣν ἄντυξ. ὁ δὲ πρὸς τὸ ἄντυξ ἐποίησε τὸν κατὰ γένος σχηματισμόν. τοιοῦτόν τι 
χαὶ τὸ, ἐγένοντο τάδε καὶ τάδε, ὃς περ δὴ τρόπος οἰκονομίας ϑεοῦ, καὶ, ἐχολάσϑη 0 x«x0g, ἣ πέρ 
ἐστι δίχη ϑεοῦ, καὶ ὕσα τοιαῦτα, γενομένης τῆς ἀποδόσεως ἐν τοῖς τοιούτοις οὐ πρὸς τι πρᾶ) γμα προη- 

20 yovutvov, ἀλλὰ πρὸς τὸ ὕστερον ἐπαχϑὲν, ἤγουν πρὸς τὸ ἄντυξ ἢ πρὸς τὸ τρόπος ἢ νόμος ἢ λόγος 

ἢ δίκη ϑεοῦ. Ὅρα δὲ ὅτι ἐσίγησεν ὁ ποιητὴς, οὕτω δόξαν αὐτῷ, οἵου ζώου ἣν τὸ ῥηϑὲν δέρμα, εἰωθὼς 
πολλαχοῦ παρατρέχειν τὰ μὴ καίρια. καὶ ὕτι ἐκ τοῦ δέρω μὲν καὶ τὸ δέρτρον, ὥς περ καὶ τὸ δέρμα. 
πολλὴ δὲ ἐν ἀμφοῖν ἡ κατὰ σημασίαν διαφορὰ, ὡς ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν δηλοῦται. ( Vers. 118.) 
Πημάτη δὲ ἄντυξ τὸ δέρμα πρὸς διαστολὴν τῶν λοιπῶν κύχλων, εἰς οὖς ἀναλυόμενον δύναται τὸ τῆς 
ἀσπίδος ἐπίπεδον τέμνεσϑαι. συνακτέον δ᾽ ἐντεῦϑεν xal ὡς οὐ μόνον ἅρματος ἄντυξ ἐστὶν, εἴ γε καὶ 
ἀσπίδος λέγεται. ἡ μεταφορὰ δὲ καὶ οὐρανοῦ ἄντυγα ἐγύρωσεν, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, ἐξ ἀντύγων οὐρανίων. 
Τὸ δὲ, πυμάτη ϑέεν, ἀντὶ τοῦ περιέϑεεν ἀστείως ὡς ἀπὸ καμπτῆρος ϑεωρικοῦ ἐῤῥέϑη ἐπὶ σχήματος 
κυκλοτεροῦς. καὶ ἔστι πως τοῦτο χρήσιμον εἰς τὸ καὶ τὴν ἴτυν ἐτυμολογεῖν ἀπὸ τοῦ ἰέναι, διὰ τὸ καὶ 
τὸ ϑέειν καὶ τὸ ἰέναι, ὥς meo δὴ καὶ τὸ φέρεσϑαι, ἀφ᾽ οὗ ἡ περιφέρεια, καὶ τὸ ἄγειν δὲ, ἀφ᾽ οὗ τὸ 
περιηγὲς. ὁμογενῶς ἔχειν ὀλλήλοις. ÜugceAosoca δὲ xai νῦν ἀσπὶς ἡ ἔχουσα μέσον αὐτῆς ὀμφαλὸν, 
ὃς ἐστι xc λος ὑπερανεστηκὸς ἐπίϑετον συγκεκροτημένον ἔχ τινος ὕλης στερεᾶς, *iy ἀσπίσι μὲν χαλκῆς 
ἢ ἀργυρᾶς ἢ καὶ χρυσῆς, ἐν ἄλλοις δὲ zal ἀπὸ τινος ἑτεροίας. ἐν βιβλίοις γοῦν xai ἐξ ἐλέφαντος ἀπέ- 

Xpnozv ὕλη πρὸς κόσμον ὀμφαλόεντα. ( Vers. 119. sqq. ) "Ort τὸν ἄγριον αἰχμητὴν Ἕκτορα τῆς μάχης 
ἀποστήσας, ὡς καὶ πρὸ βραχέων. ἐῤῥέϑη, ὃ ποιητὴς χαὶ οὕτω μονάσας καὶ ϑείου τούτου προσώπου τὴν 
φύλοπιν ἀνίησι τὸ τοῦ πολέμου ἀκμαῖον χαὶ ἀναπαύει τὸν ἀχροατὴν, μεταπεσὼν ἐχ τῶν ἐναγωνίων εἰς 
γλυκύτητα Í idc apéeie ὑπτιάσεως. χαὶ τὸν “ύχιον Πλαῦκχον εὑρὼν λαβὴν λόγου χαὶ αὐτὸν ἐπεισοδιάσας 

ἠο πολλὰ δι᾽ αὐ" τοῦ ϑαυμάσια τῇ ποιήσει παρεμβάλλει οἷον μύϑους, ἐξ ὧν τὸ τῆς ἀλληγορίας, GYoxv- 
nr& καλὸν, ἱστορίας, γενεαλογίας , γνωμολογίας, ἔϑη παλαιὰ, καὶ ἄλλα οὐχ ὀλίγα, δι᾽ ὧν τό τε 

μονοειδὲς τῆς γραφῆς ἐξαιρεῖ τῆς ποιήσεως καὶ πολυμαϑῆ ποιεῖ τὸν ἀκροατήν. ( Vers. 120.) Ὅτι 
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μογνομαχικὸν τὸ, ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσϑαι. περὶ Γλαύκου δὲ καὶ Διομήδους 
ὁ λόγος. ἀμφοτέρους δὲ λέγει τὸν  dyauzüv στρατὸν καὶ τὸν Τρωιχόν. Ὅτι πρὸς τὸν ἐξαίφνης ἐκ μὴ 

- , , 3 » ' - F3 , - , - A - , 

δοχοῦντος τινὸς Üpacvvousvov εἰς ἔριν κατὰ τῶν vat τι δοκούνκτων καλῶς ἂν ἐρεῖ rig τὸ TOU Διομήδους 50 
' - , a £5 , - , * , , , * 

πρὸς 1 AaUxov* τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε zara ϑνητῶν ἀνϑρώπων ; ov uiv γάρ ποτ᾽ ὄπωπα μάχῃ ἐνὶ χυδια- 
΄ A , 3 ' ^N - ε , - , ξ΄ 3 , » 

veígy τὸ πρίν. ἀτὰρ μὲν νῦν ye πολὺ προβέβηκας ἁπάντων σῷ ϑάρσει, ὅτ᾽ ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἔμει- 
«κι , ) M— M * - , ΕΣ € , 3 - - , 

νας" ὁ διασαφητικὸν ἐστι τοῦ κατὰ τὸν 1 λαῦκον ϑάρσους, εἴ περ ὑπέμεινεν ἀντιστῆναι τῷ τηλικούτῳ Διο- 

μήδει. ( Vers, 123.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, κατὰ ϑνητῶν ἀνθρώπων, 1) περισσὴν ἔχει τὴν κατὰ πρόϑεσιν 
1) ἀντὶ τῆς ἀπὸ χεῖται. ἐν πολλοῖς γὰρ λαμβάνονται προϑέσεις ἀντὶ προϑέσεων. ( Vers. 127.) Ὅτι 
Διο" μήδης τοὺς τὸ αὐτοῦ ἔγχος ὑπομένοντας δυστήνων πατέρων παῖδας λέγει, τουτέστιν υἱοὺς πατέρων θο 
δυστυχῶν, οἱ ταχὺ ἄπαιδες ) "vovrat. φησὶ γάρ" δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ aul ἀντιόωσι, ταὐτὸν 

δ᾽ ἂν εἴη εἰπεῖν, ἐμὸν ἔγχος μένουσιν, & καὶ πᾶς ἄλλος ἂν εἴπῃ κατὰ ταπεινο"τέρων ἀντιπάλων ϑρα-θ29 
συνόμενος. xol ἔστιν ἰδοὺ τὸ ἀντιᾶν λαμβανόμενον καὶ ἐπὶ τοῦ συναντᾶν. δῆλον δὲ ὅτι λέγεται καὶ ἐπὶ 
τοῦ ἀπολαύειν, ὡς τὸ, ἀντιόων ἑκατόμβης, καὶ ἐπὶ τοῦ ἐπιμελείας ἀξιοῦν, ὡς τὸ, ἐμὸν λέχος ἀντιόω- 

σαν. ( Vers. 128. δὲ Ὅτι εὐσέβειαν διδάσκει ὃ Διομήδης, πρὸς Τλαῦκον εἰπὼν τὸ, εἰ δέ τις ἀϑανάτων 

y κατ᾽ οὐρανοῦ εἰλήλουθας, ἤγουν χατῆλϑες. οὐρανοῦ, οὐχ ἂν ἔγωγε ϑεῷ ἐπουρανίῳ μαχοίμην. xai 

ἔστι τὸ, ϑεῷ μάχεσϑαι, διάλυσις ᾿Ιωνικὴ τοῦ ϑεομαχεῖν. εἶτα δεικνὺς ὁ ἥρως κακὸν εἶναι τὸ ϑεομα- 
χεῖν ἐπιχειρεῖ προσωπιχῶς ἐκ τοῦ ῥηθησομένου /vxovgyov, δι᾿ οὗ φανεῖται xaxog ἀπαλλάσσειν τοὺς 
ϑεομάχους. Καὶ ὅρα ὡς ἀπὸ τῆς ἄρτι ὃ Διομήδης οὐχ ἔχει ἀκούειν ἐκ τῆς; φωσφόρου ᾿᾿ϑηνᾶς τὸ, 
ἀχλὺν. αὖ τοι ἀπ ̓ ὀφϑαλμῶν ἕλον" ἤδη γὰρ ἀχλύεται ἀμφιβάλλων μή ποτε ϑεὸς οὐρανόϑεν εἴη ὁ Γλαῦ- 
χος. ἐναργείας δὲ πάντως ϑείας δηλωτιχὸν τὸ, εἴτις ἀϑάνατος οὐρανόϑεν ἦλϑες, ἣν δὴ ἐνάργειαν 

καὶ ἡ Ὀδύσσεια δηλοῖ ὡς εἰωϑυῖαν γίνεσϑαι, ὅπου τοῦ ᾿Οδυσσέως περιυβριζομένου εὐλαβεῖταί τις τῶν 

μνηστήρων μή ποτε ϑεὸς ᾿θλύμπιός Ἀέστιν ὃ τὰς ὕβρεις πάσχων, ἐλϑὼν ἐξ οὐρανοῦ καὶ τοῦ χατὰ τοὺς 
μνηστῆρας ἤϑους ἀποπειρώμενος. ( Vers. 130.) Ὅτι λέγων. ἐνταῦϑα διὰ τοῦ “Διομήδους ὁ ποιητὴς, 

οὐδὲ γὰρ οὐδὲ 4dovavrog υἱὸς χρατερὸς «Τυκόοργος δὴν ἦν, ἀντὶ τοῦ ἐπὶ πολὺ € en, ἐπίῤῥημα συντάσ- 

Get τὸ δὴν μετὰ ῥήματος ὑπαρκτικοῦ, χαὶ οὕτως ἐμφαίνει δυνατὸν εἶναι καὶ ἐν τῷ, ἤτοι ᾿4ϑηναίη ἀκέων 

ἦν, νοεῖσϑαι τὸ ἀχέων ἀντὶ ἐπιῤῥήματος, xav πολλοῖς ἀπαρέσχῃ. τοιοῦτον δέ ἐστι καὶ τὸ, τόφρα δὲ 

κουρήτεσσι καχῶς ἦν. Σκχοπητέον δὲ ὅτι τὸ «Τυχόοργος ἐντελές ἐστι τοῦ «“Ἱυκοῦργος; οὐ μὴν τὸ «Τυχόερ- 

γος. λύχου γὰρ ὀργὴν μὲν ἔστιν εἰπεῖν, ἔργον δὲ οὔ᾽ ἐπὶ γὰρ ἀνϑρώπων μόνων κυριολεκτεῖται, τὸ ἔργον. 

"Ioréov δὲ ὅτι μεμνήσε ται καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς «Ἱυχούρ; ου τινὸς ὁ ποιητὴς. γενναίου ἀνδρός. ὃν δὲ νῦν 

λέ) yt ἀρύαντος ἣν υἱὸς ᾿Ηδωνὸς, ἤγουν περί που τὰ χατὰ Θρᾷχην βασιλεύων, ϑεομαχεῖν δεινὸς, χρα- 

τερὸς, ϑεοῖς ἐπουρανίοις ἐρίζων, ἀνδροφόνος. διὸ δυστυχήσας καὶ ἀφῃρέϑη τῶν ὀφϑαλμῶν πρὸς Διός" 

τυφλὸν γάρ, φησιν, αὑτὸν ἔϑηκε, καὶ οὐδὲ ἐπὶ πολὺ ἐβίω. ( Vers. 136.) “έγεται δὲ αὐτὸς διώχειν 

μιχρὸν ἔτι ὄντα τὸν Διόνυσον χαὶ τὰς ὀργιαζούσας αὐτῷ τιϑήνας, παύσασϑαι δὲ τοῦτο ποιῶν, Ort 

φοβηϑέντα τὸν Διόνυσον ἡ Νηρηὶς Θέτις καϑυπεδέξατο χόλπῳ, οἷα δηλαδὴ ἁπαλὸν τινα παῖδα" τοὺς 20 
, 

τοιούτους γὰρ ἔστι κόλπῳ δέχεσϑαι. δηλοῖ δὲ ὁ τοιοῦτος μῦϑος xc ἱστορίαν ϑεραπευόμενος, ὅτι 

ὁ ῥηϑεὶς "LuxovQyog κηδόμενος τῶν ὑπὸ χεῖρα κακῶς πασχόντων ὑπὸ τὴς τοῦ ἀχράτου πλ nouorns, ors 

πρῶτον οἴνου χρῆσις παρ᾽ αὐτοῖς ἐπεπόλασε, τάς Tt ἀμπέλους ἐξέσπα, αἱ δὴ Βάχχαι λέγονται xai 

τιϑῆναι ἤτοι τροφοὶ Διονύσου, τουτέστιν οἴνου, καὶ ὑπαδοὶ, χαὶ τοὺς μεϑύοντας ἐχόλαζε, καὶ τὰς 

αὐτῶν συνόδους ἐσχέδαζε, καὶ τὸν οἶνον ovx εἴα ἐπιχωριάξειν y ὕστερον. δὲ ἀφῆκε τὴν σπουδὴν ταύτην, 

ὁπηνίκα ἡ τοῦ οἴνου ἐπενοήϑη μεϑ' ὕδατος χρᾶσις, ἣν αἰνίττεται ἡ τοῦ Διονύσου ὀῖψιρ χατὰ τοῦ ὕδα- 

τος, ὃ περ ὕδωρ δηλοῦται διὰ Θέτιδος ὑγροβίου δαίμονος, καντεῦϑεν ἐπαύσαντο οἱ ἐγχώριοι τῆς T: 

ἀχρατοποσίας καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς χαχῶν. ἐνταῦϑα δὲ καὶ τὸν “ιόνυσον μαινόμενον εἰπὲν ὁ ποιητὴς, 

καϑὰ καὶ τὸν ἴάρην, ἤτοι μανιοποιόν. μεέμήνασι γάρ πως οἱ μεϑύοντες, ὡς καὶ οἱ κατὰ μάχην ἐναγώ- 

vi0t, ὅϑεν τούτους μὲν ἀρειμανίους φαμὲν, τοὺς δὲ μεϑύσους οἰνομανεῖς, ἐπεὶ καὶ τὸν Διόνυσον μαι- 

νόλην. καὶ ΜΙαινάδας τὰς παδοὺς αὐτοῦ. χκαϑὰ καὶ άκχας, ἐπεὶ ἐκεῖνος Βάκχος ἀπὸ τοῦ βάξω βέ- 

βαχα, πλεονάσαντος τοῦ καὶ διὰ τραχυφωνίαν καιρίαν, *j δὴ καὶ ἐπὶ τοῦ ἼἼακχος γίνεται, οὗ 5 ἀρχὴ 

M 2 

3o 



92 PATSOIAZIA Z  Vs.15a— 148. 

τὸ ἰάχω ῥῆμα. αἱ δὲ ῥηθεῖσαι καὶ “Ζηνίδες λέγονται. διὰ τὸν ὑποδεχτικὸν ληνὸν τοῦ οἴνου, ὃν αὐταὶ 

τρέφουσι. ( Vers. 132.) Φράζξει δὲ περὶ τῶν κατὰ «Ἱνκοῦργον Ὅμηρος οὕτω" ὕς ποτε μαινομένοιο 
“ιωνύσσοιο τιϑηήνας σεῦεν, ὃ ἐστιν ἐκίνει» ἐδίωχε, κατ ᾿ἠγάϑεον Νυσσήιον. αἱ δ᾽ ἅμα πᾶσαι ϑύσϑλα 

χαμαὶ χατέχευαν, ἤγουν ῥᾷον xot τραχὺ κατέῤῥιψαν, ὑπ᾽ ἀνδροφόνοιο “υχούργου ϑεινόμεναι βου- 
πλῆγι, Διόνυσος δὲ φοβηϑεὶς δυσεῶ ἁλὸς χατὰ κῖμα, Θέτις δ᾽ ὑπεδέξατο κόλπῳ δειδιότα, xai ἑξῆς 

ὡς μὲν ̓ ὀλίγα γραφή σεται. εἰτα λέγει xol ὡς ὀδύσαντο αὐτῷ ϑεοὶ ῥεῖα ζώοντες, καὶ ὡς ἐτυφλώϑη, οὐδ᾽ 

ἂρ ἔτι δὴν ἦν, ὡς ἐῤῥέϑη, ἐπεί, φησιν, ἀϑαναάτοισιν ἀπήχϑετο πᾶσι. ( Vers. 135.) Τὸ δὲ Διόνυσος 

ἐνταῦϑα πολλὰ τῶν ἀντιγράφων διὰ μεγάλου τοῦ ὦ γράφουσιν, οὐ Óv ἀνάγκην μέτρου χατά τινας, 

δύναται γὰρ καὶ μιχρὸὼν ὃν διὰ τῆς ὀξείας ἐχτείνεσϑαι, ἀλλὰ κατά τινα διάλεκτον. Ὅτι δὲ ὁ μυϑιχὸς 
Διόνυσος εἰς οἶνον ἀλληγορεῖται, xoi ὅτι καϑ' ἱστορίαν δοτὴρ οἴνου ἢ ἐφευρετὴς λέγεται, καὶ ὅτι διά- 10 
φοροι Διόνυσοι, ἀλλαχόϑεν ἔστε γνῶναι. ᾿ Ἡρόδοτος δὲ λέγεν καὶ ὅτι Ὄσιρις καϑ' ' Ελλάδα γλῶσσαν 

4o0 Διόνυσος. Ὅρα δὲ καὶ ὡς πιϑανολογῶν Ὅμηρος τὴν τοῦ Διονύσου κατὰ ϑαλάσσης φυγὴν οὐ μόνον 
φοβηϑῆναι, τουτέστι φυγεῖν, αὐτὸν «nc, ἀλλὰ καὶ δεδιότα ἔφη καὶ ὅτι κρατερὸς αὐτὸν ἔχε τρόμος 
ἀνδρὸς ὁμοκλῇ" ἐξ ὧν λαβόντες οἱ μεϑ' “Ὅμηρον δειλόν τὲ τὸν Διόνυσον πλάττουσι καὶ ϑηλυστολοῦντα, 
ὅϑεν καὶ διοννὺς παρ᾽ αὐτοῖς Y γυναικεία καὶ ϑῆλυς ἐσθὴς ἢ ἄλλο τι. (Vers. 133.) ΜΝυσσήιον δὲ ἐν- 

ταῦϑα ὕρος τι Θράκης, 0 καὶ Νύσσα λέγεται, ἀφ᾽ ἧς ὃ Διόνυσος ὠνομᾶσϑαι δοχεῖ, περὶ ἣν ὃ δηλω- 485 
ϑεὶς “υκοῦργος ἔσευε τὰς Βάχχας. δηλοῖ δὲ τὸ Νυσσήιον περιεχτικῷ λόγῳ διατριβήν τινα οὐ ύσσης, 
ἀλλὰ Διονύσου, κατὰ τὸ Νύσσια, ὃ πέρ ἐστι Διονυσιακά. καί πως ἔοιχε πρὸς τὸ ]Π]οσειδήιον, ὃ σημαίνει 
Ποσειδῶνος διατριβήν. εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεραι ᾿νύσσαι κατὰ τὰς ἱστορίας, αἱ μὲν ὄρη, ὡς ἐν Βοιωτίᾳ καὶ .“4ρα- 

βίᾳ καὶ ᾿Ινδικῇ καὶ “Ζιβύῃ, ἡ δέ τις καὶ νῆσος ἐν τῷ Καυχασίῳ ὄρει καὶ τῷ ποταμῷ Νείλῳ. ᾿Ηγάϑεον δὲ, 20 
τουτέστιν ἀγαστὸν ἢ ἄγαν θεῖον, τὸ ῥηθὲν ὄρος 0 ποιητὴς λέγει διὰ τὰς ὡς εἰχὸς ἐν αὑτῷ τελουμένας 
τῷ Διονύσῳ ϑυσίας. ὅϑεν δὲ παρῆκται τὸ ἡγάϑεον, ἐκεῖϑεν πάντως καὶ τὰ ἀγαϑόν. (Vers. 154. ) 
Θύσϑλα δὲ jj τελεστιχά τινὰ i f. οἷα xoi χέεσϑαι, ἢ ὁάβδοι τινὲς, ἐν οἷς καὶ νάρϑηκες φορή- 

δοματὰ Διονυσιαχὰ,. ἢ) κλάδοι "τινὲς, ὁποῖοι καὶ οἱ περὶ τὸν Διόνυσον Baxyzoi ϑύρσοι οἱ βαρυτονού- 

μενοι" οἱ γάρ τοι ὀξυνόμενοι ϑυρσοὶ γαμικὰ δηλοῦσι στέμματα. (Vers. 1355.) Βουπλὴξ δὲ βούκεν- 

τρον ἢ πέλεκυς βοὸς ἀναιρετικὸς ἢ μάστιξ γινομένη ἀπὸ τμήματος βύρσης. οξύνεται δὲ κανόνι τοιούτῳ 
τὰ χατὰ παραχείμενον συντεϑειμένα ὀνόματα εἰς εἧς ἢ εἰς & λήγοντα ὀξύνονται, κἂν μίαν φυλάττῃ τοῦ 
ῥήματος συλλαβὴν, οἷον ἀδμὴς. ἀβλὴς, ἡμιϑνὴς, χυαμοτρωξ, βουπλὴξ, σεσημείωται τὸ ὕσπληξ. ἐν 
δὲ ῥητοριχῷ λεξικῷ εὕρηται καὶ ὀρϑοπλὴξ ἵππος, ὃ ὀρϑὸς αἰρόμενος καὶ πλήσσων. προφέρεται δὲ καὶ 
ἀκανϑοπλὴξ καὶ νωτοπλὴξ καὶ οἰστροπλὴξ, ὡς τὸ, τῆς οἰστροπλῆγος ἄλσος ᾿Ινάχου κόρης, καὶ μεϑυ- 30 
πλὴξ, ὡς Καλλίμαχος, τοῦ μεϑυπλῆγος φροίμιον ᾿Αντιλόχου. περίεργον ovv, φασὶ, λέγειν ὅτε τὰ μὲν 
δραστιχὰ ὀξυτονεῖται, τὰ δὲ παϑητικὰ βαρύνεται. πάντα γὰρ οἱ ᾿Αττικοὶ ὀξύνουσι δίχα τοῦ ὕσπληξ. 
( Vers. 136.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, Θέτις δ᾽ ὑπεδέξατο κόλπῳ δειδιότα, χρατερὸς γὰρ ἔχε τρόμος ἀνδρὸς 
ὁμοχλῇ, παρῳδηϑήσεταί ποτε ἐπὶ ἀνδρὶ περιποιηϑέντι ὑπό τινος ἐν καιρῷ φόβου. (Vers. 139.) Ὅρα δὲ 
καὶ ὅτι τὸ, δὴν ἦν, δὶς ἐν τοῖς ῥηθεῖσι κεῖται" καὶ ὅτι ἔχϑους ἀεὶ αἴτιον ἡ φαύλη ἔρις. ὁ γοῦν ἀϑανάτοις 

θο ἐρίζων ἀπήχιϑεντο οὐ τισὶν ἀλλὰ πᾶσιν αὐτοῖς. (Vers. 138.) Τοῦ δὲ ὀδύσσω ῥήματος πολλαχοῦ 
ἡ χρῆσις, ἐξ οὗ καϑ' Ὅμηρον καὶ ὁ Ὀδυσσεύς. 'loríov δὲ xoi ὅτι τὸ, Θέτις δ᾽ ὑπεδέξατο χόλπῳ, 
ἢ κατὰ τὸν μῦϑον δηλαδὴ ϑαλασσία δαίμων, ἔφασαν τινες αἴνιγμα εἶναι τοῦ χρησιμεύειν τὸ ἐκ ϑαλάτ- 
της ὕδωρ εἰς τὸ περισώζειν οἶνον, ὃ καὶ δεδοχίμασται μὴ ψευδὲς ov. ( Vers. 141.) Ὅτι εὐλαβοῦς ἤϑους 
παρῳδηϑὲν ἐξ Ὁμήρου τὸ, οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ μάκαρι τῷ δεῖνι ἐϑέλοιμι μάχεσϑαι. ( Vers. 148.) Ὅτι πηγὴ áo 

630roig ἀρχαίοις ὁ ποιητὴς οὐ σπου δαίων uovov, HESS CUN ἀστείσμασι. τὸ γοῦν, ἄσσον i9, ὥς 
xtv ϑᾶσσον ὀλέϑρου πείραϑ᾽ ἵκηαι, ὃ φησι πρὸς 1 λαῦχον ὁ Διομήδης, εἴρηκέ τις παλαιὸς ἀστεῖζό- 

μένος ἐπὶ σχώμματι πόλεως ᾿Αἰσιανῆς, καλουμένης μὲν 4ocov, ἐν τόπῳ δὲ κειμένης ὑψηλοκρήμνῳ, 
ἔνϑα δυσχερὲς καὶ ἐπικίνδυνον ὴἡν ἀνελϑεῖν, οἱονεὶ παίζων ἐχεῖνος ὃ παλαιὸς, ὅτι, εἰ βούλει ϑᾶσσον 
ϑανεῖν, εἰς τὴν “ἄσσον πόλιν ἐλϑέ. ὡσαύτως δὲ καὶ μετ᾽ ὀλίγα κείμενον τὸ, οἵη περ φύλλων γενεὴ, 

τοίηδε καὶ ἀνδρῶν, ἐπί τινας μετήνεγχεν ὃ αὐτὸς δυσπροσύπτως ἔχοντας καὶ τὴν ὄψιν χλωροὺς ix 
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νόσου xoi φύλλοις δι᾿ αὐτὸ τοῦτο ἐοικότας, σχώπτων ὡς ἡ τῶν ἀνδρῶν ἐχείνων γενεὰ φύλλων ἔοικε 
yere. εἰ δέ τις καὶ ἐπὶ ἀστατούντων τινῶν καὶ κούφων. χαὶ εὐμεταφόρων ἐρεῖ TO, οἵη πὲρ φύλλων 
)ενεὴ, τοίηδε καὶ ἡ τῶν δεῖνα, εὖ πάντως ἀστείσεται καὶ αὐτός. καὶ οὕτω μὲν ταῦτα. (Vers. 142.) 

Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ ὅλον Ὁμηρικὸν &mog, τὸ, εἰ δέ τις ἐσσὶ βροτῶν, οἱ ἀρούρης χαρπὸν ἔδουσιν, 

ἄσσον ἴϑ', ὡς xt ϑᾶσσον ὀλέϑρου πέρατα. ἵκηαι, εἴποι ἂν ἀριατεὺς προχαλούμενος ἄνδρα εἰς 

μονομαχίαν, ὃν οὐ πάνυ γενναῖον λογίλζεται. Τὸ OR, οἱ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσι, πρὸς διαστολὴν τὸ 
εἶπε τῶν ἀπολελυμένων σώματος ἡρώων, οἱ κἂν βροτοὶ λέγοιντο, ἀλλ οὐ καρποφαγ νοοῦσι. Τὸ δὲ ἀρού- 

ρης καρπὸν ἔδειν περίφρασίς ἐστι τοῦ σῖτον ἔδειν, ὅ περ καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι κεῖται, καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ δὲ πολ- 
λαχοῦ. ὴ δὲ τοιαύτη ἄρουρα , ἧς ἔδουσὶί τινὲς τὸν καρπὸν, ὀρϑῶς ἂν χαὶ ζείδωρος λέγοιτο. δοκεῖ δὲ 

10 τὸ χαρπὸν ἀρούρης ἔδειν διαστέλλειν τε τὸν τοιοῦτον καρπὸν τοῦ ἐξ ἀγρίας γῆς, ὃς ϑηρία διοιχεῖ, καὶ 

σεμνολογεῖν τὸν γεωργικὸν ἄνθρωπον κατά. τι ἐξαίρετον, ὡς διενηνοχότα τῶν μὴ ἀροῦν ϑελόντων 

ἀλλὰ ζῆν ἀγρίως. (Vers. 143 5.) Ὅρα δὲ ἐνταῦϑα καὶ τὴν Ὁμηρικὴν ταχεῖαν παρίσωσιν ἐν τῷ, ἄσσον 

tu, ὕπως ϑᾶσσον ἀπέλ Ou, 74 τις ἐὰν μεταπέσῃ, ποιεῖ καὶ ἐπαναστροφήν. εἰ γάρ τις τυχὸν εἴπῃ, 

ϑᾶσσον ἀσσον it, ἐπαναστροφὴ τὸ σχῆμα ἐστί. 1{Ἷνεται δὲ τὸ ἄσσον ἀπὸ τοῦ ἐγ) ὺς ἐγγίων, οὗ τὸ 
| οὐδέτερον ἔγγιον, χαὶ ἐξ αὐτοῦ δευτέρα παρα) γωγὴ συγκριτικὴ ἔσσον, καὶ κατὰ τροπὴν, ἄσσον, 0 ἔστιν 

ἔγγιον ἤτοι ! πλησίον. οὕτω δὲ καὶ ταχὺς. ταχίων τάσσων χαὶ ϑάσσων πρὸς διαστολὴν τῆς τάσσων μετο- 

| 
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χῆς: καὶ τὸ οὐδέτερον, ἔτι δὲ xoi τὸ ἐπίῤῥημα, ϑάσσον. ὁμοίως καὶ μαχρὸς μαχρίων μάσσον, xai 
βραδὺς βραδίων βράσσον, καὶ παχὺς πα'χίων πάσσον, χαὶ ἐλαχὺς.. ἢ χατὰ Καλλίμαχον ἐλαχὸς, 20 

| ἐλαχίων ἐλάσσον, οἷς ἀναλογίας δίκην συνεξαχολουϑῆσαν καὶ τὸ ἔσσον κατὰ τροπὴν τῆς ἀρχούσης y£yo- 
20 vtv ἄσσον. ὡς δὲ πολλὰς λέξεις καινοτοιιεῖ χαὶ ἢ συνεξακολούϑησις. δῆλον xci ἐχ τοῦ υἱάσι τοῦτο 

β γὰρ υἱέσιν ὀφεῖλον εἶναι ὡς ἀπὸ TOU υἱεὺς υἱέος, διως συνεξέδραμε τοῖς συγγενιχοῖς τῷ πατράσι καὶ 
μητράσιν. οὕτω δὲ καὶ τὸ πάτερ; ὀφεῖλον ὀξύνεσϑαι κατὰ τὴν οἰχείαν εὐϑεῖαν, βαρυτονεῖται διὰ τὰ 

οἰκεῖα συγγενικὰ τὸ μῆτερ χαὶ ϑύγατερ. καὶ τὸ σῶτερ δὲ ἡ πρὸς τὸ πάτερ συνεχδρομὴ ἐβάρυνε. xa 

ὅμοιον δὲ λόγον καὶ τὸ χωρὶς ἐπίῤῥημα ὀξυνόμενον ὡς τὸ λιχριφὶς ὅμως εὕρηται, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ 

ἐῤῥέϑη μετὰ τὴν ἀποβολὴν τοῦ G χῶρι λεγόμενον βαρυτόνως xai ὁμοιότητα, τοῦ αὐτόϑι καὶ ὅϑι 

καὶ τῶν ὁμοίων. ἴσως οὖν καὶ τὸ οὕτως ἐπίῤῥημα ἐξῶσε τὸ σ᾽ πρὸς ὁμοιότητα οἷον ἀναλογικὴν τοῦ ἰὼ 

χαὶ ἐπισχερὼ χαὶ τῶν ὁμοίων ἐπιῤῥημάτων, εἰ καὶ μὴ τονοῦται ὁμοίως ἐκείνοις. χαὶ μὴν εἰ καὶ 

480 ἐνταῦϑα τὴν φυσικὴν ἐτήρησε βαρυτόνησιν, ἀλλ᾽ ἐν ἑτέρᾳ συνδρομῇ περιεκλάσϑη εἰς περίσπασιν. 4ω- 

ριεῖς γὰρ χατὰ τὸ καλῶς, σοφῶς, δυνατῶς, φασὶ χαὶ οὑτῶς ς οἷον, “πιαίνεται ὃ στάχυς οὑτῶς. 

3o *( Vers. 145.) Ὅτι γνώμη ἐστὶν ἐνδεικτιχὴ τῆς ἀνγϑρωπίνης εὐτελείας τὸ, ὦ δεῖνα μεγάϑυμιε, τιὴ, του- 3o 

τέστι διὰ τί, γενεὴν ἐρεείνεις; 00 meo φύλλων γενεὴ, τοίηδε καὶ ἀνδρῶν. φύλλα τὰ μέν t. ἄνεμος χαμά- 

δὶς χέει, ἄλλα δέ O^ ὕλη τηλεϑόωσα φύει, ἔαρος δ᾽ ἐπιγίνεται ὥρῃ: . ὡς ἀνδρῶν γενεὴ ἠμὲν φύει ἠδ᾽ 

ἀπολήγει, τουτέστι χαὶ φύει xai ἀπολήγει, ἢ καὶ ἄλλως, «αὕτη μὲν φύει, ἐχείνη δὲ ἀπολήγει. xai 

λέγει μὲν χαλῶς o ποιητικὸς 1)λαῦκος φύλλοις τὰ χαϑ' ἡμᾶς εἰκάζων, ἃ νῦν μὲν. ἦρται *àvo καὶ 4o 

μετέωρα σαλεύει. μιχρὸν δ᾽ ὕστερον ἔραζε πίπτει. νικᾷ δὲ μᾶλλον ὁ ὡς ἄνϑος ἀγροῦ ϑάλλειν γνωμα- 

τεύων τὰ ἡμέτερα. ( Vers. 146. sqq.) “Σημείωσαι δὲ ὅτι τετράκις évraUÜ c κεῖται τὸ γενεὴ, ἐπιμένοντος 

| τοῦ ποιητοῦ συνήϑως διὰ τὸ τῆς λέξεως καίριον. (φύλλων δὲ γενεὴ περιφραστικῶς νοεῖται ἀντὶ τοῦ 

ο΄ φύλλα πληϑυντικῶς, οὐ “δευτέρου ὀνόματος. διὸ xci n ἐπανάληνης aleenccoiem xai ὥς τινές 

| φασι, σολοιχοφανῶς, OU; ὁμοιοπτώτως ἐκφέρεται χατὰ πληϑυντικὴν γενικὴν ἀλλὰ χατὰ εὐϑεῖαν 

4o πληϑυντικὴν" φησὶ γὰρ, ( Vers. 147.) φύλλα τὰ μὲν ἄλνεμος “χαμαὶ χέει, οὐ πρὸς τὸ ῥητὸν τὸ, 50 

| φύλλων γενεὴ» ποιησάμενος τὴν ἐπανάληνψιν. ἀλλὰ πρὸς τὸ νοητὸν, ἤγουν πρὸς τὰ φύλλα τὰ νοού- 

ucye ἀντὶ τῆς τῶν φύλλων γενεῆς. φύλλων γὰρ γενεὴ περιφραστικῶς καὶ φύλλα ταὐτὸν εἰσι τῷ ἀριϑμῷ 

διὰ τὴν τῆς ἐννοίας ταὐτότητα. Ὅτι δὲ πολλαχῶς 9 γενεὰ, δηλοῖσιν οἱ παλαιοί, δῆλον δὲ ὅτι οὐχ ἐπὶ 

| μόνον ἀνϑρώπων λέγεται" εἴ γε καὶ ἵππων ἔφη γενεὰν ἐν τοῖς πρὸ τούτου, καὶ νῦν δὲ φύλλων λέγει 

γενεών. φύλλοις δὲ τὴν τῶν ἀνϑιρώπων εἰχάζει γενεὰν, καὶ πᾶσι μὲν ἴσως. μάλιστα δὲ τοῖς τῶν ἀειϑα- 

λῶν, ὧν ἔτι προσισχομένων τῷ δένδρῳ ἄλλα νέα ἐν ὥρῃ ἔαρος καὶ 0 φασι xa ὥραν φύεται, o πὲρ 
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6o Ὅμηρός φησιν ἐπιγίνεται, "ἀφ᾽ οὗ ῥήματος καὶ ὁ ἐπίγονος παράγεται, 0 ἐστιν ἀπόγονος. οὕτω γὰρ καὶ 
γονέων οὐ πάντων ἐπιλειπόντων, ἀλλά τινων ἔτι παραμενόντων, οἱ ἐπίγονοι γίνονται κατὰ τὴν τῶν 
ἀειϑαλῶν ὁμοιότητα, ἣν ὑποδηλοῖ καὶ τὸ ὕλη τηλεθόωσα, ὅ ἐστι ϑαλέϑουσα, ἤτοι ϑάλλουσα, ὃ δὴ 

μάλιστα τῶν ἀειϑαλῶν ἐστίν. Ὅρω δὲ καὶ ἐνταῦϑα σύντομα πάρισα ἐν τῷ χέει καὶ φύει, "- αὖϑις, 

θϑ1φύει xoi ἀπολήγει. καὶ ὅπως π στάξας τὸ γέει τοῦ ὕει er ὀλίγα πρῶτον τίϑησι τὸ φύει, "εἶτα τὸ φ , 4 7 9 Ἴ , 
λήγει, ὡς ἀδιάφορον. ὃν οὕτως ἢ ἐχείνως εἰπεῖν, καὶ ὅτε TOU μὲν φύειν οὐκ ἔσχε καιριωτέραν λέξιν 
εἰπεῖν, τὸ δὲ χέειν εἰς τὸ ἀπολήγειν μετέλαβε κατὰ τρόπον πολυωνυμίας. ( Vers. 147.) Σημείωσαι 
δὲ «db ὅτι, χἂν οἱ μεϑ' Ὅμηρον πρέπειν φύλλοις ἐϑέλωσι τὸ ῥέειν, ὅϑεν καὶ τὸ φυλλοροεῖν συν- 
τιϑέασιν, ἀλλ᾿ ὃ ποιητὴς τὸ χέειν προκρίνει ὡς λειότερον χαὶ διὰ τοῦτο οἰχειότερον. διὸ χαὶ οἱ 
ned Ὅμηρον φυλλοχόον μῆνα φασὶ, καϑ' ὃν τὰ φύλλα εἰς γῆν χέονται. ( Vers. 148.) “Σημείωσαν δὲ 
χαὶ ὅτι παρατετηρημένως εἰπε τὸ ἄνεμος χέξι" ἀϑρόα γὰρ φύλλων χύσις ὑπὸ ἀνέμου πνοῆς γίνεται" 
xai ὅτι ἐνταῦϑα μὲν τὸ, ἔαρος ἐπιγίνεται ὥρῃ, ἐντελῶς εἴρηται, ἐν δὲ τῷ, ὅσα φύλλα xci ἄνϑεα 
γίνεται ὥρῃ» λείπει τὸ ἔαρος. ( Vers. 145.) "Τὸ δὲ τίὴ ὡς ̓Αττιχῶς ἔ ἔχει τὴν ϑιὼ τοῦ ἢ ἐπέκτασιν, χαϑὰ 

xci τὸ imu, δηλοῦται καὶ ἀλλαχοῦ. ὡμοίωται δὲ τούτοις καὶ TO ὠὴ γενόμενον ἐκ τοῦ ὦ. Ὅτι δὲ τὸ 
τίη, ὃ κεῖται καὶ παρὰ τῷ κωμικῷ, παροξύνουσιν οἱ παλαιοὶ τεχνικοὶ, καὶ ὅτι τὸ ἐπειῆ περισπῶσιν, 
ἐν τοῖς εἰς τὴν ἄλφα ῥαψῳδίαν δεδήλωται. ( Vers. 150. ) Ὅτι ϑαῤῥῶν ἂν εἴπῃ ποτὲ ἔκ toU tv ἀναχρί- 

10 σέως ὁ "εὐγενὴς 10, εἰ δ᾽ ἐϑέλεις χαὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῆς ἡμετέρην γενεὴν, πολλοὶ δέ μεν 

ἄνδρες ἴσασιν. ἔστι δὲ ἐνταῦϑα τὸ δὲ ἀντὶ τοῦ δὴ, ὡς καὶ uer ̓ ὀλίγα ἐν τῷ; ἔνϑα δὲ Σίσυφος, Ü παρὰ 
τοῖς μεθ᾽ Ὅμηρον ἐνθάδε λέγεται. ( Vers. 152.) Ὅτι σαφῶς καὶ viv κατὰ σχῆμα σύνηϑες ἀφηγούμε- 

γος διὰ τοῦ 1 λαύχου ὁ ποιητής φησιν" ἔστι πόλις Eqvon, μυχῷ Ἄργεος ἱπποβύτοιο. ἔνϑα δὲ Xiov- 

φος ἔσχε, xai τὰ ἑξῆς. καὶ ἔστι φυσικὴ καὶ ἁπλῆ καὶ τοῦ διηγήματος τούτου ἡ καϑ' ὑπαρχτιχὸν ῥῆμα 
εἰσβολή. Ὅτι δὲ καὶ ἄλλαι εἰσὶν Ἔφυραι, δηλοῦται μὲν καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν, εἴρηται δὲ καὶ ἐν 
τῇ Βοιωτίᾳ. "Aoyog δὲ καὶ ὧδε ἡ Πελοπόννησος, οὗ ἡ Κόρινϑος ἐν μυχῷ, τουτέστιν ἔνδον, οὐ μὴν 
ἐν μυχαιτάτῳ καὶ ἐνδοτάτῳ, τοῦτο γὰρ ψεῦδος ἁπλῶς οὕτω εἰπεῖν διὰ τὸ ἰσϑμίαν εἶναι τὴν Κόρινϑον, 
περὶ ἧς καὶ ἡ Βοιωτία δηλοῖ. ἥδοιτο δ᾽ ἂν. ὡς εἰχὸς, ὃ Διομήδης ἐνταῦϑα, 0 τὰ κατὰ Πελοπόννησον 
εὖ εἰδὼς, ἀκούων τοῦ ξένου Γλαύκου διδασκαλικῶς περιηγουμένου κατ᾽ ἦϑος ἀφελὲς, ποῦ ἢ Κόρινϑος. 
πλατὺ δ᾽ ἐνταῦϑα τὸ τοῦ ] λαύχου ἀφήγημια χαὶ ἡδὺ ὡς πολυειδὲς, δι᾿ ov, ὡς τὰ κατὰ μέρος δηλώσει, 

20 πολλὰ ἱ ἱστορεῖται, οἷον περὶ Σισύφου, οἷος χαὶ ὅϑεν ἣν καὶ τίνες οἱ ἐξ αὐτοῦ, περὶ τοῦ ἐγ γόνου Βελ- 

λεροφόντου, τοῦ χαὶ καλοῦ καὶ ἀνδρείου καὶ σώφρονος, εἰ καὶ ἄλλως χαϑ' ᾿Ηρακλῆν ἐδυσπράγει 
δεδμημένος ὑπὸ σκήπτρῳ τῷ τοῦ Προίτου, ἀνὴρ πολὺ φέρτερος ἐχείνου, περὶ τοῦ κατὰ τὴν δύσερων 
ἼἌντειαν ἔρωτος xoci ὡς vm ἐχείνης ὁ καλὸς διεβλήϑη ἀτυχησάσης οὗ κακῶς ἐπεϑύμει, καὶ ὡς διὰ 
τοῦτο εἰς “Ζυχίαν ἀφωρίσϑη φέρων τὸν καϑ' ἑαυτοῦ πίναχα τῷ τοῦ Προίτου πενϑερῷ ᾿Ιοβάτῃ, καὶ ὡς 
ἐχεῖ ἀριστεύσας χατὰ Χιμαίρας xci “Σολύμων καὶ ᾿“Ιμαζόνων καὶ λοχετῶν “υκίων καὶ ϑαυμασϑεὶς ἔγημεν 
ἀδελ ἱφὴν τῆς διαβόλου ᾿Αντείας, χαὶ ὡς τέμενος γῆς ἔλαβε πρὸς τοῦ δήμου χαλὸν, καὶ τίνας ἔτεχε, χαὶ 

οἷον τέλος ἀπέβη αὐτῷ καὶ τοῖς ἐξ αὐτοῦ, ὧν ἑνὸς υἱὸς ὁ Γλαῦχος ἡν. (Vers. 153. ) Ὅτι ἐπαναλαμ- 

βάνει ὃ ποιητὴς ὥς πὲρ πρὸ μιχροῦ τὰ φύλλα διὰ σύστασιν καὶ διδασκαλίαν σαφῆ, οὕτω καὶ νῦν πρὸς 

θαῦμα τὸν “Σίσυφον j δὶς ὀνομάσας αὐτὸν. οὐχ ἀνομοιοπτώτως μέντοι, ὡς ἐχεῖ τὸ φύλλα , ἀλλὰ χατὰ 

ὁμοιότητα πεώσεως, ὃς περ δὴ συνήϊϑϑης τρόπος ἐστὶν ἐπαναλήψεως. χαϑόλου | yoQ ἡ ἐπαναλ nus εἰ 

μὴ καινοπρέπειαν ἔχει, συντρέχει τῇ φϑασάσῃ λέξει κατὰ τὸ ἀπαράλλακτον. οἷον, ἔνϑα Σίσυσος ἦν, 
3o Σίσυφος «Αἰολίδης" καὶ, Αἰϑίοπας μετεκίαϑεν, αἸἰϑίοπας, *roi διχϑὰ δεδαίαται, ὃ δὴ ἐν Ὀδυσσείᾳ 

κεῖται, ὕπου καὶ σημειοῦνται οἱ παλαιοὶ ὡς ühipE 2 ἐκεῖ ἐν Ὀδυσσείᾳ ἐπανέλαβεν Ὅμηρος, πολλώκις τοῦτο 

ποιήσας ἐν τῇ ̓ Ιλιάδι. ( Vers. 154.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸν AloAov τὸ κύριον, ἐξ οὗ “ἰολίδης Σίσυφος, 
βούλεται ἡ τέχνη τῶν διαφόρως τονουμέἕνων λέξεων προπαροξύνεσϑαι πρὸς διαφορὰν τοῦ αἰόλος ὃ ποι- 
χίλος" «“ἴολος γάρ got τὸ κύριον. ἔδοτε. 153.) "Ori ὃ IUE Σίσυφος, ὃ τοῦ «Τυκίου Γλαύχου 

πρόγονος, κέρδιστος ἣν ἀνδρῶν, 0 ἐστιν ἐντρεχέστατος, συνετώτατος, ὡς ὁ ]Πλαῦκος φησί. μέση δὲ 

λέξις ἐστὶ τὸ χέρδιστος" οὐ γὰρ ἐϑέλει βλασφημεῖν 0 Γλαῦκος τὸν πρόγονον, κλεπτίστατον ἀληϑῶς 
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ὄντα χαὶ ὑπὲρ τὸν τοῦ Οδυσσέως πάππον Αὐτόλυχον, ὡς ἡ ἱστορία βούλεται, ὃς χαὶ τὸν Θάνατον 
δεσμοῖς, ὡς ὃ μῦϑος φησὶ, καρτεροῖς ἔδησεν ἐπιπεμφϑέντα αὐτῷ, ὅτε τῷ “΄Ισωπῷ ζητοῦντι τὴν ϑυγα- 
τέρα Αἴγιναν ἁρπαγῆναι αὐτὴν ὑπὸ Διὸς κατεμήνυσεν, ὁπηνίκα χαὶ συνέβαινέ, φαῦι, μηδένα τῶν 
ἀνθρώπων ϑνήσκειν. ὡς τοῦ Θανάτου ἐν δεσμοῖς ovrog, ἕως αὐτὸν ὃ ἴάρης ἔλυσεν. ἔοικε δὲ ὁ Σίσυφος 

εἰρηναίαν ἀρχὴν ἄρξαι καὶ τοῖς ὑπ᾿ αὐτὸν ἀκίνδυνον, διὸ καὶ δῆσαι τὸν Θάνατον λέγεται, ὁποίῳ δή 
τινι. λόγῳ καὶ (rog xai ᾿Εφιάλτης τὸν ἄρην δῆσαι, ζκδονται, ἄχρις οὗ πάλιν τῆς εἰρήνης λυϑείσης áo 
παρεισερϑαάρη ὃ βροτολοιγός. τυχὸν δὲ καὶ ἀκεσώδυνα ἐξεῦρε τινὰ καὶ νόσων ἀντίπαλα, ὡς δοχεῖν καὶ 
οὕτω δῆσαι τὸν Θάνατον. Ὅτι δὲ σοφὸς ἦν, καὶ ἡ κλῆσις ὑπεμφαίνει. τὸ γὰρ Σίσυφος ταὐτὸν xara 
τοὺς παλαιοὺς δύναται τῷ ϑεόσοφος, ὡς καὶ iv Οδυσσείᾳ δηλοῦται, σιοῦ μὲν τοῦ ϑεοῦ παρὰ Πελοπον- 

10 γνησίοις καλουμένου. ὡς χαὶ ὃ κωμικὸς δηλοῖ, τοῦ δὲ σοφοῦ συφοῦ λεγομένου Αἰολικῶς, καϑὰ χαὶ τὸ 
ὄνομα ὄνυμα καὶ τὸ ἀσσότερον ἀσσύτερον καὶ ἀγορὰ ἄγυρις, ὅϑεν xol ἡ ὁμήγυρις χαὶ πανήγυρις, 
zzi ταναύποδα ταναὔποδα, καὶ ὕπτιος ὕπτιος. ὅσα δὲ xoi ϑανὼν μυϑεύεται δολιεύσασϑαι Σίσυφος, 
xai ὡς ἐν iov λίϑον Óv αὐτὰ κυλίει, καὶ ὡς ἐξ αὐτοῦ Σισυφεὺς παρὰ «Τυχόφρονι ὃ σοφὸς ἀριϑμη- 

τὴς, δῆλα ἐν ἄλλοις. τούτου υἱὸς Πλαῦχος ὁ ὁ παλαιὸς. οὗ ἀμύμων Βελλ ̓ εροφόντης, ᾧ, φησὶ, ϑεοὶ καλ- 

Aog τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν ὥπασαν, & περ σπανίως ἔστιν &q ἑνὶ συνδεδραμηχότα ἰδεῖν. τούτῳ yvmj 
Προίτου ἐπεμήνατο OU ᾿Αντεια, ἤτοι χοινότερον εἰπεῖν χαὶ μὴ ᾿Δττικῶς, ἐπεμάνη ἐν ὑπερβάλλοντι 
ἔρωτι, ὥστε χρυπταδίῃ φιλότητι μιγήμεναι. μανία γὰρ ὄντως καὶ ὁ τοιοῦτος ἔρως. ὡς δὲ τοῦτον οὐκ 
ἔπει Dev ἀγαϑὰ φρονέοντα, κατεψεύσατο αὑτοῦ πρὸς τὸν ἄνδρα Προῖτον. ὁ δὲ, σεβασάμενος κτεῖναι 5o 
αὐτὸν διὰ τὸ ὁμόστεγον, πέμπει “Τυχίηνδε τῷ πενϑερῷ. ἔδωχε δὲ σήματα λυγρὰ, γράψας ἐν πίνακι 

20 πτυχτῷ ϑυμοφϑόρα πολλά. καὶ τὰ ἑξῆς δὲ ες Εν σαφῶς Ὅμηρος, ἤγουν τὰ περὶ “Χιμαίρας, τὰ 

περὶ Σολύμων τῶν περιᾳδομένων, τὰ περὶ ̓ Δμαζόνων, αἵ τότε τὴν .Aoiav κατέτρεχον, τὰ περὶ τῆς ὑπο- 

καϑημένης τῶν vaio ἐνέδρας, χαὶ ὡς γαμβρὸς καὶ αὐτὲς τῷ ̓ Ιοβάτῃ κατὰ Προῖτον γέγονε δασαμένῳ 

τὴν βασιλείαν, xoi ὡς τέμενος ἐδωρήϑη γῆς αὐτῷ, καϑὰ καὶ προεχτέϑειται. ( Vers. 156.) ᾿Ιστέον δὲ 

καὶ ὅτι ἐν μὲν TÓ , ἠνορέην ὥπασαν, ἡ λέξις τὸ ἔδωκαν σημαίνει. ἐν ἄλλοις δὲ ὁπάξειν τὸ χατόπιν 

διώχειν λέγεται. ᾿Ερατεινὴ δὲ ἠνορέη πρὸς διαστολὴν τῆς ἀνεράστου, ἐξ ἧς ὃ φαῦλος ἀγήνωρ. 
| (Vers. 157.) Ὁ δὲ Προῖτος τῇ ἐτυμολογίᾳ προϊτητικὸς φαίνεται εἰναι καὶ ὁρμητίας ἀπὸ τοῦ προϊέναι" 

488 διὸ χαὶ διὰ διφϑόγγου γράφεται. (Vers. 160.) Τὸ δὲ, 0i ᾿Αάντεια. σχληρά ἐστι συναλοιφὴ, ὡς χαὶ 

ἐν Οδυσσείᾳ τὸ, δῖ᾽ βἴμαιε,, ἤγουν ἐνδοξότατε. ( Vers. 161. ) Ἡ δὲ χρυπταδία φιλότης, ἡ κατὰ Mo 

χείαν δηλαδὴ, διέσταλται τῆς ἀμφαδίης" 7 δὲ ἐστιν 7 τοῦ γάμου, Og περ καὶ TO χρυπτάδια φρονέειν 

3o τοῦ ἀμφαδὰ ἐ ἐμ κφαίνειν τὸ κατὰ νοῦν. Σημείωσαι δὲ ὅτι καὶ ἐνταῦϑα χεῖται σχῆμα πρωϑύστερον περι- θο 

φανές, εἰπὼν γὰρ ὃ ποιητὴς, αὐτάρ οἱ Προῖτος, ἤγουν τῷ Βελλεροφόντῃ, xax ἐμήσατο ϑυμῷ, ὃς ῥ᾽ 

ex δήμου ἔλασσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν “Δργείων, Ζεὺς γὰρ ὑπὸ σχήπτρῳ τῷ τοῦ Προίτου ἐδάμασεν, 

εἶτα ἐπάγει ὡς ἡ γυνὴ τοῦ Προίτου αὐτῷ ἐπεμήνατο. τοῦτο δὲ φύσει πρότερόν ἐστι τῆς ῥηθείσης ἐξελά- 

σέως TOU Βελλεροφόντου" δι᾿ ἔρωτος yao διαβολὴν ἀπελήλατο. ( Vers. 158. sqq.) λέγει. δ᾽ ἐν τοῖς ῥη- 

Κϑεῖσι δήμιον μὲν τὸν "Aoysiov, Δία δὲ τὴν εἱμαρμένην, ἢ καϑὰ τὸν μέγ αν Ηρακχλὴ ἣν τῷ οὐτιδανῷ τὴνθ 32 

ἰσχὺν Εὐρυσϑεῖ, οὕτω χαὶ Προίτῳ τὸν μέγαν ὑπήγαγε Βελλεροφόντην. ὅν φασιν “Ἱππόνουν τὰ πρῶτα 

πυριολεχτεῖσϑαι 1) “Ἰεωφόντην, ἀνελόντα δὲ Βέλλερον δυνάστην Kop iu | μεταϑέσϑαι τὸ ὄνομα xai 

φυγεῖν εἰς ̓ 4ργος καὶ τυχεῖν παρὰ Προίτῳ τῶν συνήϑων καϑαρσίων, eire παϑεῖν ἃ ἔπαϑε τῇ τῆς ̓4ν»- 

τείας διαβολῇ. Ιστέον δὲ ὅτι τὴν παρ᾽ Ὡμήρῳ ταύτην Ἄντειαν Σ)ϑενέβοιαν ἄλλοι καλοῦσιν. ὡς καὶ 

4o Εὐριπίδης, χαϑά που μέμνῃται καὶ ὁ χωμεχός. (Vers, 162. ) Or. δὲ ὁ Βελλ ἑροφόντης καὶ Βελλεροφῶν 

τετρασυλλάβως. λέγεται, ποιητὴς ἕτερος δηλοῖ. δῆλον δὲ ὡς ix τοῦ D: ελλεροφόων χατὰ συναίρεσιν, ὡς 

Ξενοφόων Ξενοφῶν. " Iréov δὲ ὅτι καὶ ᾿Βλλεροφόντην τοῦτον ἱστόρησάν τινες χαλεῖσίλαι, ὡς καὶ μετ᾽ 

ὀλίγα ῥηθήσεται. ἐν δὲ ῥητορικῷ λεξικῷ εὕρηται χαὶ Βέλλερος λὲγ ὀμένος. Ἔτι ἰστέον καὶ ὅτι ὁ πτυ- 

«tog πίναξ, περὶ οὗ ἀναγκαίως χαὶ μετ ̓ ὀλίγα εἰρήσεται, τὴν παρὰ τοῖς ὕστερον δηλοῖ ἐπιστολὴν. εἰς 

ἢν  Yeugevovaa ἡ Σαπφὼ ἔγραψεν οὕτω" ἔστι φύσις *üy Lue, χαὶ βρέφη σώξουσ᾽ ὑπὸ χόλποις αὐτῆς. 

ταῦτα δ᾽ ἄφωνα βοὴν ἵστησι γεγωνὸν xoi διὰ πόντιον οἶδμα. ὃν δὴ γρῖφον μὴ λύσαντος καλῶς τοῦ 
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ἀκούσαντος, ἀλλὰ νενοηκύτος εἰς πόλιν καὶ ῥήτορας δωρολήπτας, ἡρμήνευσεν ἐχείνη, ὡς ϑήλεια μὲν 

φύσις ἐστὶν ἡ ἐπιστολὴ, βρέφη δὲ τὰ γράμματα περιφέρει, ὥ n ἄφωγα ὄντα τοῖς πόῤῥω λαλεῖ. 
C Vers, 164.) Ὅτι 1, τῆς Δντείας ψευσαμένης διαβολὴ τοιαύτη rg ην" τεϑναίης, ὦ Προῖτ᾽ , 1) χάχτανε 

ἤγουν χατάχτανε Βελλεροφόντην, ὃς μ᾽ ἔϑελε φιλότητι μιγήμεναι οὐχ ἐϑελούσῃ. τοιοῦτον δέ τι ἴσως καὶ 

“Ἱπποδάμεια πρὸς Πέλοπα τοῦ Μυρτίλου χατεῖπε, χαὶ τοῦ Iis ἡ ἡ Δχάστου γυνὴ, καὶ ἄλλαι ἄλλων, 
μισήσασαι τοὺς μὴ ὑπακούσαντας. ὡς γάρ φασιν οἱ σοφοὶ, τόκος ἀποτευχϑέντος ἔρωτος μῖσος ἐστίν. 
ἐνταῦϑα δὲ ἐνθυμητέον τὸ τοῦ Πορφυρίου, ὡς ἢ ἐθέλων ἐϑέλουσάν τις ἐὑρίσχει, χαϑὰ ἡ Ὀδύσσεια 

περὶ ἰἰγίσϑου καὶ Ἀλυταιμνήστρας φησὶν, ἢ ἐθέλων μὴ ἐϑέλουσαν, ὁποῖαι εἰσὶν αἱ ἀπαναινόμεναι ἄει- 

xig ἔργον, καϑά nore καὶ ἡ Κλυταιμνήστρα , ἢ οὐχ ἐϑέλων ἐθέλουσαν, ὡς ἐνταῦϑα Βελλεροφόντης τὴν 

"Ἄντειαν. ἔνϑα δὲ ovx ἐϑέλων καὶ οὐκ ἐθέλουσα, ἐχεῖ πάντῃ ἄσχιτος ἡ διάϑεσις, εἰ μή ποϑὲν ἄμφω 

20 βιάζοιντο. Τὸ "δὲ κάκτανε ἢ) τὸ T ὠὦφειλεν ἔχειν χατὰ φύσιν μετὰ τὴν ἀποχοπὴν τοῦ ἃ τῆς zat& προ- 
ϑέσεως ἢ γοῦν ἀλλὰ τρέψαι αὐτὸ συνήϑως εἰς τὸ ἐπαγόμενον σύμφωνον, ὡς ἐν τῷ κάββαλε, χάλλιπε, 
καὶ τοῖς ὁμοίοις, ἐκώλυσε δὲ χαὶ εἰς ἄμφω ἡ ἑκατέρωϑεν χαχοιρωνία. ( Vers. 167. sqq. ) Ὅτι πρῷον 
βασιλέα χατὰ Προῖτον χαρακτηρίξει τὸ, τὸν δ᾽ ἄναχτα χύλος λάβεν, οἷον ἄκουσε, κτεῖναι μέν ῥ᾽ 

ἀλέεινε, σεθάσσατο γὰρ τό γε ϑυμῷ, ἤγουν ἐξεπλάγη, ὡς φρικτὸν ὕν" ἢ καὶ ἄλλως, σεβάσατο ἐν 

ϑυμῷ xera γε τοῦτο τὸν Βελλεροφόντην, εἰ καὶ ἄλλως ἐμελέτησε κατ᾽ αὐτοῦ. ἐκ τοῦ σέβω δὲ τὸ 
ὅο σεβάλζω, καϑὰ 2x τοῦ σκέπω τὸ σχεπάζω καὶ τοῦ λίτω τὸ λιτάζω χαὶ τοῦ μίμνω τὸ μιμνάζω καὶ τοῦ 

στέγω τὸ στεγάζω, ἀφ᾽ οὗ παρὰ Σοφοχλεῖ τὸ, ὕπνον ἐμὲ στεγάζειν ἡδὺν, μεταποιηϑὲν ἐξ Ὁμηρικοῦ 
τοῦ, ἀμφικεχύσϑαι νήδυμον ὕπνον. (Vers. 168. sqq.) Ὅτι ἐν τῷ, πέμπε δέ μιν, ὡς ἐῤῥέϑη, .v- 
κίηνδε, ὁ Προῖτος δηλαδὴ rov Ῥελλεροφόντην, γράμματα καϑ' ἑαυτοῦ χομίζοντα, zai ταῦτα οὐχ 
vm ἄλλων, ἀλλὰ τοῖς αὐτοῦ, τραγῳδικῶς εἰπεῖν, ἁλισχόμενον πτεροῖς" πόρεν δ᾽ 0 γε σήματα Lv) γρῶ, 

4o γράψας ἐν πίνακι πτυχτῷ ϑυμοφϑόρα πολλά. δεῖξαι δ᾽ ij*voye ᾧ πενϑερῷ, [i ̓ἀπόλοιτο, καὶ ἑξῆς. 

(Vers. 169.) 70, σήματα γράψας ἐν πίνακι πτυχτῷ, διέσταλεαι μὲν τοῦ ἀπὸ στὐματός τι δηλοῦν, 

οὗ χρῆσις παρὰ Πλάτωνι ἐν τῷ, οὐκ ἔχω διηγεῖσϑαι οὕτω γε ἀπὸ στόματος, ἀλλὰ ἔγραψα τότ᾽ εὐθὺς 
οἴκαδ᾽ ἐλϑὼν ὑπομνήματα, ἀπὸ παλαιτάτης δὲ εἴληπται χρήσεως. ἡ μὲν γὰρ τῶν κυρίως λεγομένων ἀπὸ 
τοῦ γράφειν, 0 ἐστι ξέειν; γραμμάτων χρῆσις νεωτέρα ἐστίν. ὡσαύτως χαὶ τὸ ἄξεστα σημεῖα διὰ χρω- 

50 μάτων ἐντυποῦν ὕστερον εὕρηται. καὶ ἡ τῶν χαρταρίων δὲ χρεία τοῦ κάτω χρόνου εὕρημα. οἱ δέ γε *za- 
λαιοὶ ὁποῖον τι καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἐποίουν, ζωίδιά τινα ἱερογλυφοῦντες καὶ λοιποὺς δὲ χαρακτῆρας εἰς 
σημασίαν ὧν λέγειν ἐβούλοντο, οὕτω καὶ αὐτοὶ, χαϑὰ καὶ τῶν τινὲς ὕστερον Σ,χυϑῶν, ἐσήμαινον 
ἃ ἤϑελον, εἴδωλά τινα xol πολυειδὴ γραμμικὰ ξέσματα ἐγγράφοντες, ἤτοι ἐγγλύφοντες πίναξι, του- 
τέστι σανίσιν, ἀλλοίαις τε καὶ ταῖς ἐκ πύξων., ἐξ ὧν αἱ λεγόμεναι πυξίδες, ἔστι δὲ ὃ ὅτε καὶ κατά τινα 

χρείαν πτυκτὰ ποιοῦντες, ἤγουν πτύσσοντες τὰ τοιαῦτα πυξία, καὶ ἀλλήλοις ἐπιτιϑέντες διὰ διπλώ- 

60 σεως, ὁποῖα χαὶ νῦν λἐπιχωριάξε c ξύλινα βιβλίδρια € ἑτέροις. τέ τισι Χαὶ τοῖς οἰχοῦσι τὴν Ταυρικήν. x&v- 

τεῦϑεν καὶ ὁ ποιητὴς τὴν τοῦ Προίτου ἐπιστολὴν σηματά φησιν, ἤτοι σημαάδιά τινα ἐγκεκολαιιμένα 
* , - — * 1 ΕΣ , - rai , 4 , ' TO [14 κ᾿ , 

03 πίνακι πτυχτῷ τῷ κατὰ τὴν ἀρχαιοτάτην γρῆσιν, ἧς ἐγκαταλειμμα ἐστι παρὰ roig ὕστερον πρὸς μόνον 

ὕνομα, ὡς προεγραάφη; καὶ τὸ τὴν γαλκὴν κόρυϑα κυνέην λέγειν, διὰ τὴν πάλαι ποτὲ κατασχευὴν τὴν 
ἐκ κυνέης δορᾶς. καὶ τὰ ἐκ σιδήρου ὅπλα, χαλχᾶ, ὡς ἦν ὅτε ἀπὸ χαλκοῦ συγχροτούμενα. εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ 
πτύσσω πτύξω, ἐξ οὗ τὸ πτυχτὸν, ἐκεῖϑεν ἐκβολῇ τοῦ T διὰ εὐφωνίαν γίνεται, ὥς πὲρ τὸ πυχτίον, 
9 πέρ ἐστι βιβλίον, οὕτω καὶ ἢ πυξὶς καὶ τὸ πυξίον, οὐδὲ τοῦτο μαχρὰν τοῦ εἰχότος λόγου χεῖται. Τι- 
*yig μέντοι φασὶ δύνασϑαι τὰ μὲν γράμματα ἐνταῦϑα σήματὰ φιλὶ ̓δσοφώτεδον καλεῖσθαι" σημεῖα γὰρ 

φωνῶν χαὶ νοημάτων καὶ πραγμάτων εἰσὶ τὰ 7ράμματα. llivexa δὲ πτυχτὸν, ὃ qiue ἡμεῖς δέλτον 
ἤτοι βιβλίον ἡ ἢ) πιττάκιον" δέλτον μὲν, διὰ τὸ xata σχῆμα TOU δελτὰ ;Σῥάμματος: καὶ τῶν λεγομένων δελτω- 
τῶν ἔστιν ὕτε τὰ τοιαῦτα σχηματίζεσθαι, πτυσσόμενα τριγωνοειδῶς, ὅδ πὲρ iv πολλοῖς ὁρῶμεν εἰσέτι 
γινόμενον" βίβλ ον δὲ ἢ βιβλίον οὐδετέρως ἀπὸ τοῦ φυτοῦ. τῆς βύβλου κατὰ ἐναλλαγὴν ; θάμματος, ὡς 

καὶ τῆς τοιαύτης βύβλου κατεργαζομένης ποτὲ εἰς ὑποχείμενον γραμμάτων, χαϑὰ xoci ὃ ἀπὸ ξύλου 

πίναξ, ὡς εἰγαι τῆς παλαιτάτης γρήσεως χαὶ τὴν βίθλον ὁμοίως τῷ πίνακι καὶ τῇ πυξίδι" πιττάκιον δὲ 
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| ἐδιωτικώτερον διὰ τὸν τρόπον καὶ αὐτὸ τῆς πτύξεως ἤτοι δι" πλώσεως" ὡς γὰρ δέλτος διὰ τὸ δελτωτὸν a0 
σχῆμα, οὕτω πιττάκιον διὰ τὸ τετραγωνίζεσϑαι πτυσσόμενον ὁμοίως πως τῷ τῆς χυτῆς πίττης σχημα- 

. 490 τισμῷ. οἱ δὲ παλαιοὶ καὶ ἐν τῇ κατ ᾿Δὺριπίδην Φαίδρῳ, ἔνϑα μνήμη πεύκης χεῖται, φασὶ πεύκην ἐχεῖ 
ῥηθῆναι τὴν ἐν τῇ χειρὶ τῆς Φαίδρας δέλτον, τὴν χατὰ τοῦ ᾿Ιππολύτου, ὡς ξυλίνην οὖσαν καὶ ἴσως ἐχ 

πεύχης διὰ τὸ τῆς γραφῆς ἐν τοιούτῳ ξύλῳ εὐτύπωτον. ἔχοι δὴ ἂν τις καὶ τοῦτο εἰς μαρτυρίαν τοῦ 

ξύλοις ἐγχαράσσεσϑαί ποτε γράμματα, 0 μόλιστα ἐπὶ μαρμάρων λίϑων ἐπεχειρήϑη, ἐφ᾽ ὧν xci ἡ τοῦ 
γράφειν ἁρμόττει ὀνοματοποιία. εἰ δὲ καὶ συνήγετο ἡ τοιαύτη δέλτος ἡ ἐκ πεύχης τριγωνοειδῶς κατὰ 

τοὺς ὕστερον ᾿Αττικοὺς ἄξονας, ἐν οἷς ἐπινακογραφοῦντο νόμοι, —— ἂν ἐπ᾽ αὐτῆς xai 
ὁ xa Ὅμηρον πίναξ xoi ἡ παρὰ τοῖς μεϑ᾽ Ὅμηρον δέλτος. πίναξ γὰρ, ἐξ οὗ χαὶ πιναχίσχιον, ot 

10 μόγον σχεῦος δεξιὸν εἰς τὸ πίνειν κατὰ ἀτρεκὲς ὄνομα εἴποι ἂν ὃ Κίλιξ σοφὸς, ἤγουν κατὰ ἐτυμηλογίαν, 
ἀφ᾽ οὗ καὶ κρεῶν πίνακες πρὸς ὁμοιότητα, ὡς ἐξὸν ὃν καὶ δι᾿ αὐτῶν πίνειν, ἀλλὰ καὶ ἡ σανὶς πίναξ 
λέγεται, ὡς δῆλον xci ἐκ τοῦ, νεῶν εἰρῆσϑαι πίνακας, καὶ ἐκ TOU, πινακηδὸν ἀποσπῶν, ἤγουν δίχην 
σανίδων, ὅϑεν καὶ "πινακίδια γραμμάτων, καὶ βιβλίου δὲ πίναξ, τὸ ἐπίπεδον, ᾧ πὲρ αἱ κατ᾽ αὐτὸ 30 
ὑποϑέσεις ἐπιτιτλοῦνται, ῥηθεὶς οὕτω μεταφορικῶς. Χρήσιμον δὲ εἰς τὸν παρόντα τόπον xci τὸ πα- 
λαιὸν ἔϑος, χκαϑ' ὃ δένδροις ὅσα καὶ πίναξιν ἐνεκύλαπτον οἱ παλαιοὶ τὰ τῶν φιλουμένων ὀνόματα, 
ὡς εἴ περ "ἔρωτες T Νύμφαι ὀρειναὶ τοῦτο ἐποίουν, οἷον, ἡ δεῖνα καλὴ, ὃ δεῖνα καλός. ὅϑεν λαβὼν 
Εὐριπίδης ἔφη τὸ, μὴ ἂν ἀγαϑὰς εἰπεῖν τὰς γυναῖκας, OUÜ εἰ περὶ τούτου τὴν ἐν "1δὴ γραμμάτων 
πλήσειέ τις max» ἔνϑα ὁ γνοὺς μὲν, ὡς οὐκ ἂν εὐλογήσοι τὰ γυναιχῶν, οὐδ᾽ εἰ πάντα τὰ ᾿Ιδαῖα δέν- 

δρα καταγραφεῖεν καλὰς εἶναι τὰς γυναῖχας. Ιδὴν δὲ 0gog πᾶν φασὶν ὑψηλὸν, ὡς ἐκ μέρους καὶ κατ᾽ 

20 ἐξοχήν τινα. llevxqv δὲ ὁμοίως ἅπαν δένδρον καϑ' ὕμοιον καὶ αὐτὸ τρόπον, ὥς περ xoi ὁ δρῦς καὶ 
ὃ δρυμὼν καὶ λοιπὰ συνεισάγουσι ξύλα, xad p καὶ φαίνεται χαὶ δηλοῦται. zai οὕτω μὲν 
ταῦτα. Εὐριπίδης δέ που τὰ ᾿Θμηρικὰ σήματα εἰς £u iu pola μεταλαβών φησι" ξένοις τὲ πέμπειν σύμ- 
βολα, οἱ δράσουσί σ᾽ εὖ. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι γράψαι μὲν παρ᾽ Ὁμήρῳ εἴρηται, τὸ δὲ ἐξ αὐτοῦ ὄνομα τὸ 

γράμμα οὐκ οἶδεν Ó ποιητής. εἰ γὰρ ἐπ᾿ αὐτοῦ ὴν ἐν χρήσει, καϑὰ zai; ἐν * Ὀδυσσείᾳ γραπτὺς, ὕπου Áo 

καὶ περὶ τοῦ γράψαι εἴρηταί τινα οὐχ ἀχρεῖα, οὐχ ἂν τρὶς εἶπε τὸ σῆμα, ἐπιμείνας τῇ λέξει διὰ τὸ 

μονῆρες καὶ καίριον. οὕτω καὶ λέγειν μὲν εἰ καὶ σπανίως πού φησιν ὃ ποιητὴς» λόγον δέ φασι τὸ ἐξ 

αὐτοῦ ὄνομά οὐδαμοῦ. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὕτε, χαϑὰ τὸ γράψειν, οὕτω καὶ τὸ χαράσσειν ἐξ ὀνοματοποιίας 

παρεισῆχϑαι δοκεῖ ἐπὶ σημασίας ὁμοίας. διὸ xci τὸ, κείνῳ τὸδὲε μὴ χαράσσου, ἀντὶ τοῦ μὴ ἐπί- 

γραφε ἑρμηνεύουσιν. οἱ παλαιοὶ, καὶ ἔοικεν ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ ὁ χάρτης εἶναι" καὶ ὁ κατὰ πρόσωπον δὲ χα- 

30 ρακτὴρ ἐχεῖϑεν μετηνεκται. φασὶ δ᾽ οἱ παλαιοὶ καὶ ix τοῦ γρῶ τὸ ἐσϑίω καὶ φϑείρω εἰναι τὸ γράφειν, 

ὡς καὶ ἐκ τοῦ γλῶ τὸ γλ άφειν χαὶ γλύφειν. οἱ δ᾽ αὐτοὶ καὶ τὸ δίκτυον τὸν ) οἶπον τὸν χαὶ yoipov ix TOU 

αὐτοῦ γρῶ παράγουσιν" ἑλκόμενος γὰρ xci αὐτὸς ξύει τὰ ὑπ᾽ αὐτόν. ἐκ δὲ τοῦ αὐτοῦ γρῶ χαὶ n παρὰ 

«Τυχόφρονι γρώνη πέτρα, καὶ ἡ χρόνῳ διεφϑαρμένη γραῦς, χαὶ ἡ τοῖς ἀλόγοις φίλη γράστις : ἣν xai 

χράστιν γράφουσιν οἱ παι) φάμενοι τὸν nuire jgov χόρτον οὕτω καλ εἶσϑαι, ὅϑεν χαὶ ῥῆμα τὸ χρα- 

στίξεσϑαι. ὅτι δὲ τοῦ γρῶ προὕὔπαρχει τὸ ῥῶ, ἐξ οὗ ῥαίω τὸ q ϑείρω, χαὶ ὅτι, καϑὰ δουπῶ͵ καὶ πλεο- 

νασμῷ, τοῦ y γδουπῶ, ὡς τὸ, ἐπὶ δ᾽ ἐγ δούπησαν AUi veli τε χαὶ "Hon, οὕτω καὶ ῥῶ γρῶ οὐχ ἔστιν δο 

ἀμφιβαλεῖν τὸν ἔσω λόγου ὄντα. οὕτω δὲ χαὶ τοῦ γραικὸς προὔπάρχει ῥαιχὸς χατὰ τοὺς τεχνιχούς. 

Ὅρα δὲ ἐν τούτοις χαὶ δμοιοτελείτους στίχους ἐν τῷ; πόρε σήματα ÀU; ρὼ, χαὶ, γράψας Üvuog 9óga 

πολλά. TQ γὰρ τόπῳ σχυϑρωπῷ ἄλλως ὄντι διὰ τὸ τῆς ἱστορίας φορτιχὸν ἐν ἑποίησεν οἷόν τι μειδίαμα 

áo τὸ τῆς παρισώσεως χάλλος. ἔχει δέ τι κάλλος καὶ τὸ, λυγρὰ γράψας, ὃ ὁποῖον χαὶ τὸ; ἦλϑε ϑέων, xci 

τὸ, Σαμία μία ναῦς. To δὲ, ϑυμοφϑόρα πολλὰ, ἑρμηνεύων ὁ ποιητὴς XE ὄφρ᾽ ἀπόλοιτο. ϑυμο- 

φϑόρα γὰρ: πάντως τὰ ἀπολλύντα. ἐκ τούτων δὲ καὶ παροιμία, παρέξεσται ὕστερον τὸ, Βελλεροφόντης 

χαϑ' ἑαυτοῦ γρώμματα, ἐπὶ τῶν τοιαῦτά που ἀγγελλόντων, ἐξ ὧν βλάπτονται. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτε ix 

τοῦ γράφειν εὕρηται παρὰ τοῖς παλαιοῖς καὶ rodar ὃ óvacóg x«i ὡσανεὶ — €yü θαμμένος ἤγουν 

γραμμάς τινας ἔχων ἐκ τῶν δυτίδων. χαὶ ἵτι, ὡς ξύσμα ξυσμὴ, οὕτω χαὶ γράμμα γραμμὴ, οὐ μόνον 

ἡ ἐν μαϑήμασιν, ἀλλὰ xci ὁποίαις ἔπαιζον οἱ χυβεύοντες, ὧν μία τις μέση γραμμὴ, ὠνομάζετο ἱερα, 
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ἐπειδὴ ὃ ἡττώμενος ἐπ᾿ ἐσχάτην αὐτὴν ἵετο" ὅϑεν καὶ παροιμία, κιψεῖν τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς, ἐπὶ τῶν ἐν ἀπο- 
θο γνώσει δεομένων βοηϑείας "ἐσχάτης. χρῆσις δὲ ταύτης καὶ παρὰ Σώφρονι ἐν τῷ, κινήσω δ᾽ ἤδη καὶ 

τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς. ἔνϑα λείπει τὸ, πεσσὸν ἢ λίϑον. ᾿Αλκαῖος οὖν ἐκ πλήρους ἔφη τὸ, κινήσας τὸν πήρας 
πυχινὸν Aigov, χωμικευσάμενος ἐκεῖνος καὶ ἀντὶ τοῦ ἱερᾶς ὡς ἐν παρόδῳ γράψας τὸ πήρας. Θεόκριτος 
δὲ ἐν τῷ, καὶ τὸν ἀπὸ γραμμᾶς κινεῖ λίϑον, ἰδίως τῇ ἐλλείψει χρῆται, παραπέμψας, φασὶν, ἤγουν 

σιωπήσας τὴν ἱεράν, δοκεῖ δὲ παρὰ τὸ γράμμα. καὶ ῥῆμα εἰναι γθαμμίξειν, ἀφ᾽ οὗ παιδιά τις ὁ δια- 
γραμμισμός. ἐγίνετο δέ, φασιν, αὕτη κχυβείας οὖσα εἶδος διὰ τῶν ἐν πλινϑίοις ψήφων ἑξήχοντα, λευ- 

634Àxàv τε ἅμα *xai μελαινῶν, χρῆσις τοῦ παιγνίου τοῦδε παρὰ Φιλήμονε ἐν T), μεϑύει, διαγραμμίξει, 

κυβεύει. Ἔτι ἰστέον καὶ ὅτι ὡς msg ἐκ τοῦ γράφειν γίνεται ο ῥηϑεὶς γράπτης: οὕτω καὶ à γραπτὺς, ἧς 
χρῆσις ἐν Ὀδυσσείᾳ. (Vers. 171.) Ὅτι ἐν οἷς περὶ Βελλεροφόντου λέγει ὁ ποιητὴς, αὐτὰρ ὃ, ἤγουν 10 
οὗτος βῆ «Τυκίηνδε ϑεοῦ ὑπ᾽ ἀμύμονι πομπῇ, ἤγουν ὑπὸ ϑείᾳ ἀμέμπτῳ ὁδηγίᾳ, διδάσκει ὡς, εἰ καὶ 
πρὸς βραχὺ ἀνύσει τι ὃ διαβάλλων, ὅμως οὐ μέχρι τέλους εὔοδα γίνεται τῇ διαβολῇ. xai ó Βελλερο- 
φόντης γὰρ Diar ηϑεὶς περιπέπτξωκε μὲν κακοῖς» ϑείᾳ δὲ πομπῇ περιγέγονε; τεράεσσι ϑεῶν πιϑήσας, 
ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρεῖ, Ἴσως γὰρ καὶ σημεῖα τινὰ παρηκολούϑηκε ϑαῤῥύνοντα τὸν Βελλεροφόντην εἰς 491 
τοὺς ἀγῶνας, οἷς περιπέπτωχεν. Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὴν ὑπο πρόϑεσιν δοτικῇ συνταχϑεῖσαν ἐν τῷ, 

ὑπὸ πομπῇ. σεμνὴ δὲ λέξις ἃ ὥς πὲρ τὸ πέμπειν, οὕτω καὶ ἡ πομπή᾽ διὸ καὶ ὁ ποιητὴς φιληδεῖ τούτοις. 

προῆχται δὲ τὸ σεμνὸν χαὶ εἰς ϑριαμβικὴν πομπήν. Εἰ δέ τινες κοινότερον ἀντιφράζοντες ψΨογερῶς ποτὲ 
10 προφέρονται τὴν πομπὴν, ἐοικέτω τηνικαῦτα τῷ &UAo* γεῖν, ὃ ἀντεμφαίνει ποτὲ ὕβριν, ἔτι δὲ καὶ τῷ 

ὑμνεῖν, φαύλως ἐκλαμβανομένῳ ποτὲ χατὰ βαρεῖαν ἀντίφρασιν. Σοφοκλῆς, ὑμνήσεις κακὰ; ἤγουν 
ὑβρίσεις " καὶ ἐν Οἰδίποδι τῷ τυράννῳ, τοιαῦτ᾽ ἐρυμνῶν, ἤγουν δυσφημῶν᾽ «Αἰσχύλος, ὑμνεῖται Vm 20 
ἀστῶν φροιμίοις πολυῤῥόϑοις * Εὐριπίδης, τὴν ἐμὴν ὑμνοῦσαι ἀπιστοσύνην, ἤγουν κακολογοῦσαι" xai, 
ἐπεὶ ἀντάχησαν ὕμνοι, αἱ κατὰ τῶν ἀῤῥένων ὕβρεις, δηλαδή. (Vers.172.) Ὅτι ποταμὸς ἐν «Τυχίᾳ 
μέχρι καὶ νῦν σώζων τοὔνομα ὃ ξανϑος, ὁμώνυμος τῷ Τρωικῷ. φησὶν οὖν" ἀλλ ὅτε δὴ Βελλεροφόν- 
της «“Τυκίην ἷξε Ξάνϑον τε ῥέοντα. προσέϑηκε δὲ νῦν τὸ ῥέοντα κατὰ Πορφύριον πρὸς διαστολὴν ΞΞάν- 
ϑου «Ἱυκιακῆς πόλεως. τὴν δὲ τοιαύτην dLuxtav εὐρεῖαν λέγει, διαστέλλων αὐτὴν τῆς μικρᾶς "duxías, 

ἧς ἦρχεν ὃ “Πάνδαρος, ὡς προγέγραπται. ἐπάγει οὖν" προφρονέως μιν τῖεν ἄναξ «Τυκίης εὑρείης, 
ἤγουν οὐ πρὸς ἀφοσίωσιν μόνην, ἀλλὰ ὁλοψύχως ἐτίμα. ( Vers. 174.) Ὅτι ἐν Ὀδυσσείᾳ μὲν αὐϑημε- 
ρὸν ἐρωτῶνται καὶ ἀναχρίνονται οἱ ἐνδημοῦντές που ξένοι, ἐνταῦϑα δὲ ὁ Βε ελλεροφόντης μετὰ ἐννέα 
ἐρωτᾶται ἡμέρας ἐν usi ὑπὸ τοῦ ᾿Ιοβάτου. Ἴσως γάρ, φασιν οὐδὲ ἐνεφάνισε πρὸ τούτων τὰ τοῦ 

20 Προίτου σήματα, ὀχνῶν "μὴ καὶ παλιννοστήσῃ ταχὺ πρὸς τὴν δύσερων "Ayraav. Οἱ δὲ καὶ ἀρχαῖον 3o 

ἔϑος φασὶ τὸ τῇ δεκάτῃ ἐρωτᾶσϑαν τοὺς ξένους, 0 χαὶ ἐπὶ ᾿Αλεξάνδρου γενέσϑαι φασὶν, ore TO Meve- 

λάῳ ξενωϑεὶς ἀφήρπασε τὴν ᾿ Ελένην. Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ ἐννῆμαρ ξείνισεν, ὁ ᾿Ιοβάτης δηλαδὴ 

τὸν Βελλεροφόντην, καὶ ἐννέα βοῦς ἱέρευσεν. ἀριϑμὸς γὰρ οὗτος φιλος διὰ τὰς Μούσας τῷ ποιητῇ, ὡς 
πολλαχοῦ «Φαίνεται. ( Vers. 176.) Ὅτι ζήτησιν πιτταχίου δηλοῖ τὸ, χαὶ τότε μιν ἐρέεινε καὶ ULT σῆμα 

ἰδέσθαι, ὅττι óc οἱ παρὰ τοῦ δεῖνος φέροιτο. οὐκ ἔχει δὲ καιριωτέραν. λέξιν εἰπεῖν τοῦ σήματος" διὸ καὶ 

φϑάσας σήματα λυγρὰ ἐ ἔφη. καὶ μετ᾽ ὀλίγα δὲ ἐπιμένων φησίν αὐτὰρ ἐπειδὴ σῆμα καὶ ἑξῆς. Ταὐτὸν 

δὲ πάντως γῦν σήματα λυγρὰ πληϑυντιχῶς εἰπεῖν χαὶ σῆμα χακὸν ἑνικῶς. Ἔχδηλον δὲ ὅτι ὁμώνυμος 

φωνὴ καὶ τὸ σῆμα τεϑειμένον 6 ἐπί τε ἄλλων οὐχ ὀλίγων χαὶ ἐπὶ τάφου, ὃς τάφος μὲν λέγ era, διὰ TO 

ἐχπλήττειν τοὺς μετὰ οἴχτου βλέποντας, ἐπειδὴ χαὶ ἡ ἔχπληξις τάφος καλεῖται. σῆμα δὲ ὃ αὐτὸς , ἐπεὶ 

σημεῖον ἐστὶ τοῦ νεχρὸν αὐτόϑι κεῖσϑαι., ὡς περ καὶ μνῆμα διὰ τὸ μνήμην ἀνακινεῖν τοῦ ποτὲ ζῶντος. 40 
So( Vers. 177.) Τὸ δὲ σῆμα σημεῖον λέγειν, χκαϑὰ χαὶ τὸ μνῆμα μνημεῖον τῶν κμεϑ' Ὅμηρόν ἐστιν. 

Καιρία δὲ λέξις τὸ φέροιτο ἀντὶ τοῦ φέρει, ὡς πὲρ τὸ παραδέξασθαι προσφυὲς τῷ λαβόντι τὸ σῆμα, 

οἷον, αὐτὰρ ἐπειδὴ σήματα xxt παρεδέξ «ro γαμβροῦ. ἀπὸ δὲ τοῦ σῆμα φέρεσϑαι, ἤτοι φέρειν," 
ὃ γραμματοφόρος παρὰ τοῖς ὕστερον ἐπινενόηται λέγεσϑαι. ( Vers. 179.) Ὅτι τὴν Χίμαιραν ἱστορῶν 
ὁ ποιητὴς φράξει οὕτως" 7 δ᾽ ἄρ᾽ ἔην ϑεῖον γένος, οὐδ᾽ ἀνϑρώπων, τουτέστιν ὑπερφυές. ὀκνεῖ γὰρ 

τερατῶδες εἰπεῖν καὶ παρὰ φύσιν. ( Vers, 180.) «Ζέγει δὲ αὐτὴν καὶ ἀμαιμακέτην, ἤτοι ἄγαν μαι- 

Li 
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μῶσαν ἢ περιμήκετον, ἐκ τοῦ ἃ ἐπιτατικοῦ xol τοῦ uaxog Δωρικοῦ, ὃ δηλοῖ τὸ μῆχος, τῆς uai συλ- 
λαβῆς παρεντεϑείσης. πλεονασμῷ τῆς μὰ συλλαβῆς, εἶτα καὶ ἐπενθέσει τοῦ ( xaÓ' ὁμοιότητα τοῦ 

| παιπαλόεις καὶ TOU παιφάσσειν xai τῶν ὁμοίων. φησὶ γάρ᾽ πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμαχέτην 
| ἐχέλευσε πεφνέμεν. Ταύτην δὲ οἱ uiv τριχέφαλον ἀνεπλάσαντο, ᾿ Ησιόδῳ ἀκολουϑήσαντες, εἰπόντι" τῆς 

| δ᾽ qv τρεῖς κεφαλαί" οἱ δὲ δύο ἔχειν ἐτερατεύσαντο χεφαλὰς, λέοντός τὲ xai δράκοντος" εἰσὶ δὲ οἱ καὶ 

μιᾷ ἠρκέσϑησαν κεφαλῇ τῇ τοῦ λέοντος, λεοντοπρόσωπον εἰπόντες αὐτὴν, οὐρὰν ἔχουσαν δράκοντος 
καὶ μέσον σῶμα χιμαίρας. λαμβάνουσι δὲ πάντες τὰς ἀφορμὰς ἐξ Ὁμήδρου διὰ τὸ μὴ πάνυ σαφῶς áo 
αὐτὸν τὰ περὶ ταύτης εἰπεῖν, καὶ νικῶσιν οἱ τὸν τρίτον λῆρον χρατύνοντες, εἰ καὶ οἱ ζωγραφοῦντες 
τῷ τερατωδεστέρῳ προσέχουσι. καὶ ζητητέον τὸν Πορφύριον καλῶς τοῖς περὶ τούτων διαιτῶντα. 

10 ( Vers. 181.) Hv δὲ ἡ Χίμαιρα κατὰ τὸν ποιητὴν πρόσϑε λέων, ὄπιϑεν δὲ δράχων, μέσση δὲ χίμαιρα, 
δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰϑομένοιο, ἤγουν οὐ ζωτικῶς ἐγχειμένου τῇ καρδίᾳ τῇ τοῦ χατὰ 
φύσιν πυρὸς ἑστίᾳ, ἐξακοντιζομένου δὲ σωματικῶς χατὰ μύϑου τέρας; Ὁ δὴ ἄλλως ἐπὶ τοῦ καϑ' icro- 

ρίαν κατώβλεπτος λέγεται γίνεσϑαι. ᾿Ενταῦϑα δὲ σημείωσαι ὅτι λέοντα λέγει τὴν τοῦ λέοντος χεφαλήν. 
πάντως γὰρ χεφαλὴ goi ἂν τὸ ἀποπνέον τὸ πῦρ. ὠνόμασεν οὖν τὸ μέρος τῷ τοῦ ὅλου ὀνόματι, ὥς 

που καὶ ἐλέφαντα τὸ ἐξ ἐλέφαντος εἶπεν ὀστοῦν. εἰ δὲ τυχὸν καὶ 0 δράκων ἢ καὶ ἡ χίμαιρα κεφαλαὶ νοη- 
ϑήσονται καϑ' ᾿Ησίοδον χιμαίρας καὶ δράκοντος, ὁμοίως καὶ ἐν τούτοις ἐκ τοῦ ὕλου τὰ μέρη ὠνόμα- 
σται. χἂν δράκοντά τις τὸ οὐραῖον νοήσῃ τοῦ δράκοντος; χίμαιραν δὲ τὸ τῆς ϑηλείας χιμαίρας σῶμα, 
τὸ μέσον τῆς λεοντείας κεφαλῆς καὶ τῆς δρακοντείας οὐρᾶς, καὶ οὕτω πάλιν τὰ μέρη ὡς ὅλα λέγεται. 

᾿Ιστέον δὲ "καὶ ὅτι τὸ, δεινὸν ἀποπνέειν πυρὸς μένος, δύναται καὶ ἐπὶ παντὸς λέγεσϑαι ϑυμώδους καὶ 5o 
20 ϑηριώδους ἀνδρὸς, ἢ καὶ βλασφήμου καὶ λοιδόρου. εἴρηχε δέ τις ἀστείως αὐτὸ καὶ ἐπὶ ῥήτορος, ἐν τῷ 

πάνυ πυρέττειν πνεύσαντος οὐ φαῦλόν τι ἐπιστόλιον. Ὁ δὲ τὴν ῥητορικὴν μένος πυρὸς πνέειν εἰπὼν 
πάνυ δεξιώτατα εἶπεν, ἀφελόμενος τὸ δεινόν. Δεῖ δὲ εἰδέναι ὅτι τὴν Χίμαιραν οἱ μὲν ἀλληγοροῦσιν 

492 ἠϑικῶς εἰς χακόν τι ψυχικὸν πολυσύνϑετον, οἷον εἰς λιχνείαν, εἰς ἐπιϑυμίαν ἀχρατῆ, εἰς ἀναίδειαν, 
εἰς ϑυμὸν ἐμπύριον, καὶ εἰς τοιαῦτά τινα" ἡ γὰρ τῶν τριῶν ϑηρίων εἰς ἐν συναγωγὴ ἐπιπλ οχὴν τοι- 
αὕτην ὑπεμφαίνευ κακῶν. Οἱ δὲ ϑηρία εἶναι ἀπρόσμαχα ἱστοροῦσι τρία περί τι “υχιαχὸν ὄρος, ἐγχώ- 
gov λέοντα, καὶ χίμαιραν ὑπερφυῆ τινὰ, ὁποία καὶ ἡ κατὰ Πτολεμαῖον ὁ μεγαλόχρεως, χαὶ δράχοντα 

φύσει μὲν διεστῶτα χαὶ τόπῳ, διὰ δὲ τὸ συγγενὲς τῆς ἐξ αὐτῶν βλάβης καὶ τὸ εἰς κάκωσιν σύντροχον 

εἰς ἕν οἷον σῶμα ὑπὸ τοῦ μύϑου συναγόμενα χαὶ συμφυόμενα. Ἕτεροι δὲ ξενοδόχους εἶναι φασὶ τρεῖς, 

ἄνδρας μὲν δύο, γυναῖχα δὲ μίαν, τοὺς ἐχείνοις oru εἰς οἰχείαν πανδαισίαν σφίσι TE αὐτοῖς, 

$o xai ἑτέροις δὲ ὡς εἰκὸς ἀνϑρωποιραγικῶς παραβάλλοντας, " ὁποῖα πολλὰ ἱστόρηνται. ἄλλοι δὲ ὄρος θο 

χατὰ τὴν “Ἔυχίαν εἶναι: τὴν Χίμαιράν φασιν, ἐν τῷ μέσῳ μὲν ἀναφυσήματα ἔχον πυρὸς τὰ μέχρι καὶ 

νῦν βλεπόμενα, κατὰ δέ γε τὰ ἄκρα πολύϑηρον. Ὅτι δὲ xei φυσική τις ὕπεστιν ἀλληγορία τοῦ ΜΒελε: 

λεροφόντου ἀναγομένου εἰς ἥλιον, ἔστιν ἐξ ἄλλον γνῶναι. οὕτω τοῦ πολυσυνϑέτου μυϑικοῦ τῆς Xi- 
μαίρας καχοῦ xci ἡ ϑεραπεία ἐστὶ πολύμοριρος. ταύτην τὴν Χίμαιραν, ὁποία τις ἂν χαὶ νοοῖτο, κατε- 

μαχήσατο D ελλεροιζόντης, τῇ πολυλ ογουμένῃ Χιμαίρᾳ συμμεταπίπτων καὶ αὐτὸς, χαὶ πολυειδῶς συμ- 

βιβαζύμενος" ὁποίαν γὰρ λά"βοι ἄν τις τὴν Χίμαιραν, προσφυῶς αὐτῇ καὶ ὁ ἥρως συσχηματίζεται. 08 

xal εἰ μὲν μῦϑις τὸ λεγόμενον, γιχῷᾷ καὶ αὐτὸς νίκην μυϑώδη τὴν διὰ τοῦ πτερωτοῦ IInyacov καὶ διὰ 

μολύβδου ἐγχύσεως εἰς τὸ τῆς Χιμαίρας στόμα; οὗ δή φασι μολύβδου τῷ ἐκεῖϑεν ἀποπνεομένῳ πυρὶ 

᾿ ταχέντος ἐχείνη ἄλετο. εἰ δὲ κατὰ ἠϑιχὴν ἀλληγορίαν εἰς χαχὸν τι ποίκίλον. ἐχλαβηταί τις τὴν Χίμαιραν, 

4o τηνικαῦτα γοεῖται D« ελλεροφόντης ἡϑικῶς ὁ σπουδαῖος ἀνὴρ ὁ τὴν τοιαύτην Χίμαιραν χτείνων, xci ὡς 

εἰπεῖν παϑοχτόνος, χαὶ ὡς ἄν τις ἐρεῖ ᾿Ελλεροφόντης,, ἤτοι φονεὺς κακίαρ᾽" Apa γάρ p κατὰ 

διάλεχτον τὰ χκαχά. χαὶ μέμνηνταί τινὲς χαὶ τοῦ ἥρωος οὕτω κυριωνυμου; μένου κατ᾽ ἔλλειψιν, ὡς xci πρὸ 

βραχέων ἐῤῥέϑιη, τοῦ ἐν ἀρχῇ fira. 'Eav δὲ O ϑηρία τινὰ Ἰ) κακόξενοι ἄνϑρωποι διὰ τῆς Χιμαίρας 

δηλοῖντο, τότε δὴ ἀνδρε ἴος ἀνὴρ χατὰ ἱστορίαν o D: ελλεροφόντης quar 'σεται, τῆς ἱστορουμένης Xi 

μαίρας περιγενόμενος , ὡς πὲρ καὶ ὅτε εἰς ἥλιον ὃ DA ἑθοφόντης ληφϑήδεται, πάντως χατὰ 

ὁμοίαν ἐπιβολὴν φυσιχόν τι um ἀέριον ἔσταν ἡ Χίμαιρα, οὗ πὲρ ὁ. ἥλλιος περιγενήσεται, 10 
N ἃ 
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( Vers. 180.) ᾿Ιστέον δὲ ὡς τὸ τὴν μυϑιχὴν Χίμαιραν ϑεῖον εἶναι γένος οὐδ᾽ ἀνϑρώπων οὐχ ἀκριβῶς 

εἰρῆσϑαν δοκεῖ" οὐ γὰρ εἰ μὴ ἀνϑρώπων nv ἡ Χίμαιρα, διὰ τοῦτο ϑεῖον ἂν εἴη γένος. τούτῳ γὰρ τῷ 
λόγῳ ϑεῖον γένος καὶ πάντα τὰ ϑηρία μὴ ἀνϑρώπων ὄ ὄντα. λυϑήσεται δὲ τὸ ἄπορον ἐκ TOU προσώπου. 
ὁ Γλάῦκος γὰρ μὴ λόγιος ὧν οὕτω πως συλλογίζεται. ἡ Χίμαιρα οὐκ ἀνθρώπων. τὸ μὴ ἀνθρώπων ϑεῖον. 
, ἡ Χίμαιρα ἄρα γένος ϑεῖον. ἤδη δὲ καὶ οὕτω νοεῖται τὸ οὐδ᾽ ἀνϑρώπων, ὅτι οὐ τῶν παρ᾽ ἀνϑρώποις 
ζῴων ἡ “Χίμαιρα, ϑεῖον δέ τι γένος, τουτέστι τεράστιον καὶ, ὡς ἐῤῥέϑη, ὑπερφυές. (Vers. 181.) Ὅρα 
δὲ ἐνταῦϑα καὶ τὸ ὄπιϑεν δίχα τοῦ σ λεχϑὲν ἐν τῷ, ὄπιϑεν δὲ δράκων. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι περὶ Χιμαί- 
ρας τοιαῦτα τινὰ ὃ γέωγ, ράφος φησί. Δαίδαλος, “υκίων € ὔρος, ue ὃ πλησίον Τελμισσὸς, πολίχνη 
“Ὡυκίων, καὶ “Τελμισσὶς ἄχρα, εἶτα ὃ ̓ Αντίχραγος, ὄρϑιον ἔρος, μεϑ'᾽ ὃν ὃ Κράγος ἔ ἔχων ἄχρας δύο 

xoi πόλιν ὁμώνυμον. περὶ ταῦτα τὰ ὕρη μυϑεύεται τὰ περὶ τῆς Χιμαίρας. ἔστι δ᾽ οὐκ ἄποϑεν xal το 
ἡ «Χίμαιρα, φάραγξ τις ἀπὸ αἰγιαλοῦ ἀνατείνουσα. εἰ δέ τις βούλοιτο εἰδέναι, ποῦ γῆς ὁ ῥηϑεὶς Avri- 

20 χραγος κεῖται, μάϑοι ἂν αὐτὸ ἐκείνοις τῶν τοῦ γεωγράφου προσεσχηχὼς, ἔνϑα φησὶν "ὅτε ὑπόκειται 
τῷ Κράγῳ Πίναρα, μεγίστη πόλις “υχίας, καὶ τὰ ἑξῆς, ἱστορῶν χαὶ ὄρος “ύχιον πῦρ ríxrov αὐτό- 
μᾶτον. οὐκ ἂν δέ τις οὐδὲ τὸ προφαινόμενον τοῦ μύϑου μέμψηται, πλάττοντος βλαπτικὴν Χίμαιραν, 
ἢ ἐχ γενετῆς ἀγρίαν οὖσαν, ἢ καὶ ἐξ ἡμέρων ϑηριωϑεῖσαν. οὐκ ἀπίϑανον γὰρ οὐδὲ τοῦτο ἐξ ἑτέρων 
ὁμοίων ἱστορουμένων φαίνεται. φέρεται δὲ καί τις παρ᾽ Ὁμήρῳ ἐν τοῖς ἑξῆς ̓ Δμισώδαρος ἐκϑρεψάμενος 
τὴν τοιαύτην Χίμαιραν. Ἢ δὲ γραφὴ τῆς κατὰ τὴν Χίμαιραν. ἀρχούσης ὁμοία τῇ τῶν χιμέτλων. ἐχεῖνά 
τε γὰρ παρὰ τὸν χειμῶνα γενόμενα διὰ μόνου διχρόνου γράφεται, καὶ χίμαρος δὲ ὁμοίως ὃ τράγος, 
καὶ χίμαιρα τὸ αὐτοῦ ϑηλυχὰν, ἡ ἐν χειμῶνι, φασὶ, κυρίως τεχϑεῖσα. Ὅτι δὲ καὶ ἐπὶ ἑτέρων διφϑόγ- 
γων τὲ αὐτὸ πάϑος ἐξέδραμεν, οἷον καὶ ἐπὶ τῶν χιράδων, αἵ δηλοῦσι ῥαγάδας χειρῶν, καὶ ἐπὶ τοῦ 20 
ϑιάσου, ὃς ἀπὸ τοῦ ϑειάζω γίνεται, κεῖται καὶ ἀλλαχοῦ, ὡς καὶ ἐν τοῖς τοῦ περιηγητοῦ. ( Vers. 184.) 
Ὅτι Σόλυμοι. ὅμορον ἔϑνος «Τυχίοις, πολέμιον αὑτοῖς. διὸ χαὶ ὃ Βελλεροφόντης σταλεὶς ὡς εἴρηται 
ὑπὸ ᾿Ιοβάτου ἠρίστευσε κατ᾽ αὐτῶν, γενναίως πολεμήσας. φησὶ γὰρ ὃ ἀπόγονος ἐχείνου Γλαῦχος οὕτω" 

$o δεύτερον. ev “Σολύμοισι μαχέσατο κυδαλίμοισι" χαρτίστην δὲ τήν γε μάχην φάτο "δύμεναι ἀνδρῶν. 
καὶ ὅρα ὅπως ὃ Βελλεροιρόντης φιλοτίμως καὶ μεγαλοπρεπῶς ἐνεχαυχᾶτο τῷ κατορϑώματι. φασὶ δὲ οἱ 
παλαιοὶ τοὺς παρὰ τῷ Ὁμήρῳ Σολύμους εἶναι τοὺς ὕστερον λεγομένους Πισίδας i ἢ Πισιδεῖς. ἔνδοξον 
δὲ τὸ ἔϑνος, ὡς δηλοῖ τὸ κυδαλίμοισιν. ἔνϑα καὶ ὅρα τὰ χαίρια πάρισα, τὸ Σολύμυισι καὶ τὸ κυδαλί- 

μοισι, ὃ πε ἐρ καὶ μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ. οὐδετέρως μέντοι. Σόλυμα πόλις φασὶν 4Aoov 'glov , χτισϑεῖσα μετὰ τὴν 
ἅλωσιν τοῦ ἐν "Ἱεροσολύμοις i ἱεροῦ. χαὶ ὄνομα δὲ ὄρους “Ἰυκιακοῦ, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ τοῦ γεωγράφου" Κώ- 

Quxoc, αἰγιαλὸς περὶ «Τυκίαν, εἶτα Dang, τρεῖς ἔχουσα λιμένας, πόλις ἀξιόλογος καὶ λίμνη, ταὺ- 30 

της ὑπέρκειται ὄρος τὰ Σόλυμα. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι μέχρι καὶ νῦν σώζεταί πως τὸ τῶν ῥηθέντων Σολύ- 
μων ἐϑνικὸν ὄνομα. τόπος γάρ ἐστιν ὀχυρώτατος περί που τὴν “7υκίαν, οὗ οἱ ἐγχώριοι βαρβαρικώτερον 
τοῖς ἐχεῖ καλοῦνται Ἰζέλυμοι" καὶ ὅτι τοὺς ἐν Ὀδυσσείᾳ Σολύμους, ὡς ὁ γεωγράφος λέγει, ἔπλασεν 493 
ὃ ποιητὴς ἀναλόγως τῇ πλάνῃ καὶ τοῖς τόποις, ἔνϑα ὁ Ὀδυσσεὺς ἔπλεε, καὶ οὐ τούτους τοὺς ἐν Πῖσι- 
δίᾳ λέγει. περὶ δὲ τῶν ῥηθέντων “υκίων Σολύμων φασὶ καὶ ὕτι Σόλυμοι οὗτοι ΔΙινύαι ἀπὸ Mívoog 

4o ἐχαλοῦντο, οὗ ἀδελφοὶ Σαρπηδὼν καὶ Ῥα δάμανϑυς" «“Τύχος δὲ 1) «Τύκων ὁ Πανδίονος ἐπελϑὼν 4υ- 
χίους αὐτοὺς προσηγόρευσεν. Ὅρα δὲ ὅτι τὰ μὲν τῆς γενεαλογίας διεξοδιχώτερον ó 1 λαῦχος διῆλϑεν, 
ἐμπλατυνάμενος αὐτοῖς λαμπρότερον" τὰ μέντοι κατὰ τὴν Χίμαιραν χαὶ τοὺς Σολύμους, ἔτι δὲ καὶ τὰς 

᾿Δμαζόνας, ὧν xoci αὐτῶν ὃ “Βελλεροφόντης περιγέγονε, πάνυ γοργῶς ees οὐ γὰρ ἔδει ἐν nud 
πολέμου τοιούτοις αὐτὸν μάτην ἐναδολεσχεῖν, πατραγ αϑίας ri ἕμενον ἔξω χαιροῦ, ep οἷς OU περὶ 40 

τοιούτων τινῶν ῃρώτηται, ἀλλὰ, τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε. εἰπεν οὖν τὰ μὲν τῆς Χιμαίρας ἐν στίχοις τέσ- 

σαρσι, τὰ δὲ τῶν Σολύμων ἐν δυοὶ, τὰ δὲ τῶν “Ἵμαζόνων ἐν ἑνί" φησὶ γάρ" ( Vers. 186. sqq. ) τὸ rQ(- 
TOY αὖ χατἕέπεφνεν ᾿Αἰμαζόνας ἀντιανείρας, στενώσας μὲν τὸ περὶ τῶν ᾿Δ“μαξζόνων διὰ τὸ μὴ πάνυ ἔνδο- 
δον τοῦ πρὸς γυναῖκας πολέμου, εἰ χαὶ ἀντιάνειραι ἧσαν, πλεῖον δέ τι περὶ τῶν Σολύμων εἰπὼν διὰ τὸ 

ἐνδοξότερον, oVg, ὡς ἐδηλώϑη, χυδαλίμους ἔφη, καὶ χρατίστην εἶπε μάχην τὴν πρὸς αὐτοὺς, ἔτι δὲ 
πλείω περὶ τῆς Χιμαίρας λαλήσας διὰ τὸ τεράστιον αὐτῆς καὶ ἀλλόκοτον. ᾿Ενταῦϑα δὲ ὕρα καὶ τὸ 
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εὐχρινὲς τῶν σχημάτων κατὰ ἀπαρίϑμησιν. πρῶτον μὲν γάρ, φησι, κατέπεφνε Χίμαιραν, δεύτερον αὖ 
“Σολύμοισι μαλχέσσατο, τὸ τρίτον αὖ κατέπεφνεν ᾿“μαζόνας, περὶ ὧν καὶ προγέγραπται. τὸ δὲ τοῦ 50 
λόχου δίχα τινὸς τοιούτου σχήματος ἐπήγαγεν, εἰπών" τῷ δ᾽ ἂρ ἀνερχομένῳ πυχινὸν δόλον ἄλλον 

LI H - , , E , P ? - , ΄ 

| ὕφαινεν, ὃ πενϑερὸς δηλαδὴ τοῦ Προίτου, κρίνας ix «“Ζυχίης εὐρείης φῶτας ἀρίστους εἷσεν, ἤγουν 
| ἐχάϑισε, Àoyov* τοὶ δ᾽ οὔτι πάλιν olxovós véovro, τουτέστιν ovx ἐπαλιννόστησαν εἰς τὰ οἰκεῖα " πᾶν- 

τας γὰρ κατέπεφνεν ἀμύμων Βελλεροφόντης. ( Vers. 186.) Καὶ ὅρα ὅτι τετράκις ἐν τῷ παρόντι 
χωρίῳ τοῖς ἀπὸ τοῦ πέφνω ῥήμασιν ὁ ποιητὴς ἐχρήσατο, ἐπιμείνας τῇ λέξει. ᾿Αντιάνειραι δὲ ᾿“μαζό- 
νὲς, ὡς καὶ προείρηται, 1) ἐναντιούμεναι ἀνδράσι χαὶ ὡς εἰπεῖν δηιάνειραι, 1) ἐξισούμεναι ἀνδράσι τὰ 
εἰς πόλεμον καὶ ὡς οἷον εἰπεῖν ἴσανδροι, ὁποῖόν τι δηλοῖ καὶ τὸ τοῦ ᾿Αντήνορος ὄνομα. ἐκ τοιαύτης δὲ 

10 ἐννοίας καὶ ᾿Ισαγδρον xvgiov ὄνομα μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ ὁ ποιητής. σεμνότερον δὲ τούτων πάντων τὸ ἀντί- 
| Ü«og, ὅτε τὸν ἰσόϑεον δηλοῖ. (Vers. 187. ) Τὸ δὲ, δόλον Vqcavev, ᾧ συγγενὲς τὸ χακὰ ῥάπτειν 
| φανερῶς δόλου εἶδος ἐνταῦϑα λέγει καὶ τὸν λόχον εἶναι. ( Vevs. 188.) To δὲ xoivac, 0 ἀποστατικῶς 

| ἤγουν ἀσυνδέτως ἐπηνέχϑη , ὁποῖα xci ἄλλα πολλαχοῦ κεῖνται, ἔοικε παρεμφαίνειν ἐτυμολογίαν τινὰ 

| τοῦ λόχου. ταὐτὸν γάρ ἐστι τὸ κρίνειν καὶ τὸ “ἐπιλέγεσθαι, ἀφ᾽ οὗ 0 λόχος παράγεται, ὡς ἐκχρίτων 60 
|—— xi ἐπιλέκτων ὀφειλόντων εἶναι τῶν ἐλλοχησόντων. καὶ μὴν ἄλλως καὶ τὸ εἶσε λόχον συντελεῖ τι πρὸς 
β ἐτυμότητα λόχου. εἰ γὰρ κάϑηται λόχος, καὶ λέγεται ἄρα, ὃ ἐστι κεῖταί πως χάριν ἐπικρύψεως. 
| ( Vers. 189.) loréov δὲ καὶ ὅτι ἀριστέως αὔχημα δηλοῖ τὸ, καρτίστην δὴ τὴν γε μάχην φάτο δύμε- 

: vaL ἀνδρῶν, ἤγουν ἔλεγε χράτιστον τοῦτον ἀνύσαι πόλεμον. ( Vers. 190. ) Τὸ δὲ, πάντας γὰρ xa- 

| — τἔπεφνε, διασαφητικόν ἐστι τοῦ, οὐκ οἴκονδε νέοντο, ὡς &xCe ὃν νοηϑῆναι τοὺς μὴ ἐπανελϑόντας οἴκαδε 

|20 ἀλλαχοῦ που τραπέσϑαι, εἰ μὴ σαφῶς ἱστορηϑεῖεν ὃ ὅτι ἔϑανον. ( Vers. 189. ) To δὲ "οἴκονδε, ravrov036 
| ἐστι TQ οἴκοι xci οἴχαδε ὡς ἐπίῤῥημα" οὐ γὰρ ἂν ἄλλως ὀνοματικῶς εἷς οἶχος ἣν πάντων τῶν λοχε- 

τῶν. ρει πολὺ τῷ Βελλεροφόντῃ τὸ ὑπὲρ ἀρετῆς γέρας, εἴ περ ὁ τοῦ Προίτου πενϑερὸς γνοὺς αὐτὸν 

διαβληϑέντα, t ὅμως μετὰ πεῖραν δίδωσιν αὐτῷ τὸ τῆς κατ᾽ αὐτὸν βασιλείας | ἥμισυ χαὶ τὴν ϑυγατέρα εἰς 

γάμον. φησὶ γὰρ ὃ ποιητής" Mois 191.) éAZ ὅτε δὴ γίνωσκε ϑεοῦ γόνον ἠῦν, ἤγουν ἀγαϑὸν, ἐόντα, 

αὑτοῦ μὲν κατέρυκε, δίδου δ᾽ ὅ ye ϑυγατέρα ἢν" δῶκε δέ οἱ τιμῆς βασιληίδος ἥμισυ πάσης. πῶς δὲ 

ϑεοῦ γόνος ὃ “Βελλεροφόντης, οὐκ ἐχτίϑεται Ὅμηρος, ἀφιεὶς νοεῖν ϑεῖον γόνον τοὺς ἀγαϑοὺς ἄνδρας. 

ἐκ τοῦ βασιλεὺς δὲ ἡ βασιληὶς τιμὴ; ὁμοίως τῷ, Νηρεὺς Νηρηὶς.» Θησεὺς Θησηὶς, χαὶ τοῖς ὁμοίοις. 

᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐνταῦϑα μὲν τιμὴ συνήϑως ἡ εὔχλεια, καϑὰ καὶ ἐν τῷ» τιμὴν πέρ μοι ὄφελλεν Ὀλύμ- 

| 70g ἐγγυαλῖξαι" χαὶ ἐν τῷ, οὔ τί με ταύτης χρεὼ τιμῆς" ὕϑεν καὶ τὸ τιμᾶν. ὡς τὸ, οἵ χέ με τιμ- 

20 σουσιν. ἀλλαχοῦ δὲ τιμωρίαν δηλοῖ καὶ πρόστιμον, οἷον, εἰ δ᾽ ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος τίνειν οὐκ ἐϑέ- 

λει. ἦν δέ, φασιν, ἔϑος λαμβάνειν τοὺς οὕτως ἀδικηϑέντας παρὰ τῶν ἀδικηλσάντων εἰς μερίδα χρή- 10 

ματα πολιτικὰ, ἄνδιχα πᾶσαν κτῆσιν δασαμένους; ὡς ἡ ὁπλοποιία λέγει. ( Vers. 194.) ' "M τέμενος 

παρὰ μὲν τοῖς ὕστερον ὃ ναὸς καϑ' ὑπεροχὴν; παρ᾽ Ὁμήρῳ δὲ τόπος, ἁπλῶς ἀφορισμένος, τουτέστιν 
ὅρῳ ἰδίῳ περιγεγ γραμμένος, xai ὡς ὁ ποιητὴς ἐτυμολογεῖν βούλεται, ἀποτετμηιιένος τῶν ἐγγύς. φησὶν 

οὖν ὅτι τῷ Βελλεροιόντῃ “Ζύχιοι τέμενος τάμον, ἤγουν ἀφώρισαν εἰς κτῆσιν ἰδίαν, € ἔξοχον ἄλλων ὡς 

ἀριστεῖον, οἷα x«i “Σολύμους τοὺς ἐναντίους αὐτοῖς χαταπολεμήσαντι. Καὶ t ὅρα xai νῦν ὕπως ἐν μὲν ao 

ἦν τοῖς παλαιοῖς ἡ τῆς γῆς ατῆσις. οὐ γὰρ χρήματα ἔδοσαν οἱ “Ἔύκιοι τῷ εὐεργε ἑτήσαντι, ἀλλὰ τέμενος 

καλὸν φυταλιῆς, φησὶ; χαὶ ἀρούρης, ὄφρα γέμιοιτο. (Mer . 199.) Koi t Go ct τὸ νέμοιτο ἐπὶ ἀνϑρώπων 

λέγεσθαι, λαβὸν ἐξ Ὁμήρου & ἀρχήν. ἀπὸ τούτου δὲ καὶ τὸ νέμος παρήγϑη οὐδέτερον ὄνομα. Σημείωσαι 

| 40 δὲ καὶ τὸ καλὸν, ὡς δέον ὃν τοῖς εὐεργέταις μὴ τὰ τυχόντα διδόναι ἀλλὰ τὰ καλά. Ἔστι δὲ φυταλιὰ 

μὲν ἡ φυτοφύόρος γῆ" ἄρουρα δὲ ἡ ψιλὴ ἄροσις. ὡς δὲ χαὶ μέτρον γῆς ποτὲ ἡ ἄρουρα, xc καὶ τὸ πλέ- 

ϑρον, δηλοῦται ἀλλαχοῦ. “ημείωσαι δὲ ὡς βασιλέως τιμήσαντος μεγάλα τὸν Βελλεροφόντην, εἶτα καὶ 

ὃ εὐεργετηϑεὶς δῆμος δώροις τὸν τοιοῦτον τιμῷ τοῖς κατὰ τὸ "ῥηϑὲέν τέμενος. ἄλλως yao οὐκ ὧν ἴσως 

τοιοῦτον ποιήσειν ἐθάῤῥησαν, εἰ μὴ προχατῆρξεν ὁ βασιλεύς. ὌΝ ον. 196.) Ὅτι ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρὶ 

τίχτειν λέγεται διὰ τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς καίριον τῆς γεννήσεως. φησὶν ovv Ὅμηρος" ἡ δ᾽ ἕτεχε τρία τέχνα 

194 Oaítooy. DeAcgogóvrn* xoi ἀλλαχοῦ, οὕς mote νύμφη τέχεν ἀμύμονι Βουχολίωνε" ἐν ἄλλοις δὲ, ὡς 
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καὶ προεγράφη, παράκειται τῇ τοιαύτῃ δοτικῇ καὶ ἡ ὑπὸ πρόϑεσις, οἷον, ἡ δεῖνα ὑπὸ τῷ δεῖνε ἔτεχε 
τόνδε τινά. ἐὰν δὲ τὸ, ἡ δ᾽ ἔτεκε, δοχοίη ἀποκληροῦν γυναιξὶ τὸ τίχτειν χατὰ παρατήρησιν παλαιὰν, 
ἀλλ᾽ ὁ ποιητὴς μετ᾽ ὀλίγα φησίν" ᾿Ιππόλοχος δέ μ᾽ ἔτικεν. Ὅτι τὸν Σαρπηδόνα οὕτω διὰ τοῦ Γλαύχου 
γενεαλογεῖ ὁ ποιητής. Βελλεροφόντου παῖδες " loavópog καὶ ᾿Ϊππόλοχος xai “αοδάμεια" τούτων ἼΙσαν- 
ὅρος μὲν ἀνῃρέϑη, ὡς xci μετ᾽ ὀλίγα ῥηθήσεται, μαχόμενος. "Inmológov δὲ παῖς ὁ Γλαῦκος οὗτος. 
“Ἰαοδαμείῃ δὲ παρελέξατο Ζεύς". ἡ δ᾽ ἔτεκεν ἀντίϑεον Σαρπηδόνα χαλχοχορμστὴν, ὥστε αὐτανέψιος 
ὃ 1 λαῦκος τῷ Σαρπηδόνι. καὶ οὕτω μὲν ὁ ποιητής. οἱ δὲ νεώτεροι Εὐρώπης καὶ Διὸς υἱὸν Σαρπηδόνα 
λέγοντες καὶ ἀδελφὸν αὐτὸν ἱστοροῦντες τοῦ Mivwog ἄλλον ἐχεῖνον Σαρπηδόνα γενεαλογοῦσι παλαιό- 

ϑοτέρον, ὡς φασιν οἱ ἀκριβέστεροι, καϑὰ καὶ προείκρηται. ( Vers. 200 sqq. Ὅτι περὶ τὰ τελευταῖα 
καὶ ὁ Βελλεροφόντης ἀπήχϑετο πᾶσι ϑεοῖς, Ισανδρον μὲν τὲν υἱὸν πολέμῳ ἀποβαλὼν, “αοδάμειαν δὲ 
τὴν ϑυγατέρα ϑανάτῳ τῷ ἐξαίφνης" οὗ δηλωτικὸν τὸ, τὴν δὲ ἄρτεμις ἔχτα, ἡ τοῦ ϑνήσκχειν οὕτω 
αἰτία ταῖς γυναιξὶ κατὰ τὴν ποίησιν. ὧν δὴ παίδων ὁ Βελλεροφόντης τῇ ἀπωλείᾳ ἐπιστυγνάζων χαππε- 
δίον, ἤγουν κατὰ πεδίον, τὸ ᾿Αλήιον οἷος ἀλᾶτο, τουτέστι μόνος ἐπλανᾶτο, ὃν ϑυμὸν κατέδων, πάτον 
ἀνθρώπων ἀλεείνων, ἤγουν ἐκφεύγων τὴν μετ᾽ ἀνϑρώπων συνδιατριβὴν, οἷα εἰς μελαγχολίαν ἐχχυλι- 
σϑεὶς, καϑὰ καὶ ᾿Αριστοτέλης ἐν τοῖς οἰχείοις ἱστορεῖ προβλήμασι. τοιοῦτον τὸ ἐπὶ παίδων στερήσει 

πάϑος τοῖς φιλοτέκχνοις, 0 xal “Ἰαἕρτην ἐρημάζειν ἠνάγκαζεν οἰόμενον τεϑνάναι τὸν υἱὸν ᾽Οδυσσέα. 

Σκοπητέον δὲ καὶ ὅπως ϑυμοβύρον ὁ ὁ μονασμός. ὃ γὰρ Βελλεροφόντης ὃν ϑυμὸν κατέδει ἐρημωθϑ εἰς. Ση- 
μείωσαι δὲ καὶ ὅτι δεινότερον τοῦ ϑυμοδακοῦς τὸ τὸν ϑυμὸν ἔδεσϑαι. τὴν δέ γε τοῖς ὕστερον ποιουμένην 
τοῦ Βελλεροφόντου ἐ ἐχ μετεωροπορίας τῆς διὰ Πηγάσου κατάπτωσιν καὶ τὴν ἐχεῖϑεν χώλωσιν οὐχ οἶδεν 
ὃ ποιητὴς, οὐδ᾽ ὅτι It ὀργόνος ἐξέφυ ὁ 0 Πήγασος | ἵππος, καὶ ὅτι πτεροῖς αἴρεσϑαι εἶχε, καὶ ὅτι βληϑεὶς 

áo οἴστρῳ χόλῳ Διὸς ἐν Κιλιῦ κίᾳ ἢ «Τυχίᾳ τὸν ἀναβάτην Βελλεροφόντην “χατέῤῥιψεν ἐς Διὸς i ἱέμενον, ἢ ὅτι 

ὁ Βελλεροφόντης Πηγάσῳ ἀέριος ὀρϑεὶς μόλυβδον ἐνέῤῥιψε τῷ τῆς Χιμαίρας στόματι, ὃς ταχεὶς 
κατειργάσατο ἐκείνην, καὶ ὅσα ἄλλα μῦϑοι ἐθρύλλησαν perm (Viens. 200.) To δὲ, ἀλλ ὅτε δὴ 

καὶ κεῖνος ἀπήχϑετο πᾶσι ϑεοῖσιν, ἄχραν τοῦ ἥρωος δυσπραγίαν ἐμφαίνει. ὡς μὲν γὰρ τῷ 4ü 

ἀπήχϑετο καὶ τῇ Hoe, ἡ τῆς βασιλείας δηλοῖ ἔχπτωσις" ὡς δὲ os xc ᾿᾿ϑηνᾷ, τοῖς ἐπιστατοῦσι τῆς 
μάχης, ὃ φόνος παριστᾷ τοῦ υἱοῦ, “ἥρτεμις δὲ τὴν ϑυγατέρα χτείνασα οὐκ ἂν εἴη τὸν πατέρα στέρ- 
γουσα. οὐ μὴν οὐδὲ Δημήτηρ φιλεῖ τὸν τῇ ἐρημίᾳ κλ ἡἠρωϑέντα, οὐδ᾽ ᾿“πόλλων τὸν κακόμοιρον. ὅμοια 

δέ τινα xoi ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔστιν εἰπεῖν. “Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ μὲν ἐφεξῆς τοῦ λόγου καὶ ἀκόλουϑον ἣν 

μετὰ τὴν “αοδάμειαν περὶ τῶν λοιπῶν ἀπερικόπως εἰπεῖν ἀδελφῶν, οἷον ὅτι “αοδάμεια μὲν ἔτεχε Σαρ- 
πηδόνω, Ἴσανδρον δὲ “4ρης ἀνεῖλεν, “Ἱππόλοχος δέ μ᾽ ἔτιχτεν. Ὅμηρος δὲ βραχὺ πε Quz pec τὴν TOL- 

αὑτὴν γενεαλογίαν ἐπενέβαλε τὴν τοῦ Βελλεροιρόντου δυσδαιμονίαν, εἶτα πάλιν εἰς τὴν γενεαλογίαν 
ἐπαγνέβη, οὐ μόνον διὰ ποικιλίαν γραφῆς, ἀλλὰ xai ἄλλας πολλὰς αἰτίας, ἃς ὃ ἐχέφρων ἐπινοήσεται. 

5o (Vers. 201.) Τὸ δὲ ᾿4λήιον “πεδίον χατὰ τοὺς παλαιοὺς 1 παρὰ τὴν ἐκεῖ τοῦ ἥρωος GA, 0 ἐστι 

πλᾶν ἥν, ὠνομάσϑη, διὸ καὶ, ὡς περ ἀνωτέρω ἐν τῷ, Téusvog ἕταμον ; καὶ, ἔτεχε τέχνα, οὕτω καὶ ὧδε 

χρησάμενος ἐτυμολογίας τρύπῳ φησὶ, κατὰ πεδίον ᾿Αλήιον ἀλᾶτο, ἢ διότι ἐστέρηται ληίων διὰ τὴν 

ἐρημίαν. τινὲς δὲ ἐδάσυναν τὴν ἄρχουσαν παρὰ τὸν ἅλα, φάμενοι ἅλας φέρειν τὸν τόπον ἐκεῖνον. TOU 

δὲ τοιούτου πεδίου σὺν ἄλλοις μέμνηται χαὶ “Ἡρόδοτος, τῆς Κιλικίας τε αὐτὸ εἰδὼς καὶ. στρατοπεδεύ- 

σασϑαί ποτε εἰπὼν περὶ αὐτὸ στρατηγοὺς Δαρείου τοὺς χατὰ ᾿Ελλήνων. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐκ τοῦ, ὡς 

ἐῤῥέϑη, ἀλῶ, οὗ παράγωγον 9c LZ QV πρωτότυπα, ὡς ἀλλαχοῦ δηλοῦται, τὸ πλανῶ καὶ ἡ πλάνη, 

καὶ ὃ ἡλεὸς γίνεται, ὃ πέρ ἐστι μάταιος, οὗ κλητιχὴ, ἠλεὲ, χαὶ χατὰ ἀποχοπὴν ἠλὲ, ὡς τὸ, μαινόμενε 

φρένας nàí* χαὶ ὃ παρὰ τῷ ̓Οππιανῷ ἡλέματος, ἔτι δὲ καὶ ὃ ἐν τῇ κωμῳδίᾳ χοάλεμος, ἤγουν ἐν τῷ 

χοεῖν ἤτοι νοεῖν ἀλώμενος, ὁ ὁποίου σημαινομένου ἐστὶ χαὶ " dxxo τὸ παροιμιῶδες χύριον, χαὶ τὸ κωμυ- 

κῶς εἰπεῖν μακχκοᾶν, ἶσον ὃν τῷ μὴ νοεῖν, ἐχ δὲ τοῦ εἰρημένου κοαλέμου, ὃς τὸν cn δηλοῖ, χαὶ Κοά- 

λεμός, φασιν, ὃ τοῦ Κίμωνος πρόπαππος δι εὐήϑειαν. Ἴσως δὲ παρὰ τὸ ἀλᾶσϑαι καὶ ὃ ̓ Ιάλεμος, 

60 ὅϑεν παροιμία "εἴλχυσται τὸ, ᾿Ιαλέμου ψυχρότερος. (Vers. 202. .) Ὁ δὲ πάτος, ὃ δηλοῖ κατὰ ovoua- 

τοποιίαν ὁδὸν, ὅ ἐστι τρίβον, βαρύνεται κανόνι τοιούτῳ. τὰ εἰς ὃς δισύλλαβα βοαχυπαράλησταὶ μονο- 
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γενῆ βαρύνονται" κρότος; κότος, μίτος, 0 τε τῶν ὑφαινόντων xai ὄνομα ποταμοῦ, νότος, πότος, 

οὕτω καὶ πάτος. ἀντίκειται τὸ στρατός" τὸ βροτὸς δὲ χῶς φασὶν ἐχπέπτειν τοῦ χανόνος, ὕτι Tt χοινόν 
ἐστι καὶ οὐ μονογενὲς καὶ ὅτε ἀντέμφασιν ἔχει πρὸς τὸ βρότος, ὃ δηλοῖ τὸν μολυσμόν. ᾿Ιστέον δὲ Ori 

ἐχ τοῦ πάτος γίνεται χαὶ τὸ ἀναπατεῖν, ἤγουν ἄνω που οἰκήματος ἀργοῦντα κινεῖσϑαι, καὶ τὸ ἀποπα- 

τεῖν δὲ, καὶ ὃ ἀπόπατος. "ἐπεὶ γὰρ ταὐτὸν πάτος χαὶ ὁδὸς, ὡς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ τὸ ἀφοδεύειν, οὕτω καὶ 37 

ἐχ τοῦ πάτου τὸ ἀποπατεῖν, ὃ περ ἐχτὸς ὁδοῦ εἶπεν “Ἡσίοδος. ἐκ δὲ τοῦ πάτου καὶ τὸ περιπατεῖν καὶ 
ὃ περίπατος. ἐκεῖϑεν δὲ καὶ ἀπάτη καὶ ἀπατᾶν, οἷονεὶ τὸ μὴ εὐθείας ὁδοῦ ἔχεσθαι χαὶ ὡς ἐπὶ ἄτρα- 

ποῦ βαδίξειν ἀλλὰ καμπὰς ἑλίττειν χαὶ παράγειν ὧδε χἀκεῖ. εἴη δὲ ἂν τούτῳ τῷ λόγῳ xai ἐναντία 

ἡ ἀπάτη χαὶ ἡ ὁδηγία. ἀπατᾶν μὲν γὰρ τὸ ἀπάγειν τοῦ πάτου, ὁδηγεῖν δὲ τὸ ἐγάγειν εἰς ὁδόν. ἐκ τοῦ 

495 πάτου δὲ καὶ τὸ πατάσσειν. καὶ τοιοῦτος μὲν ὁ ̓ Ὁμηρικὸς πάτος. ὁ δὲ παρὰ τῷ κωμικῷ βάδος, οἷον, 

| διὰ σὲ τόνδε τὸν βάδον βαδίξομεν , ἴσως πέπαιχται; χαὶ ἔστιν ὡς ἐχ TOU κινῶ ὁ ἀπόκινος παρὰ τῷ 

αὐτῷ, οὕτω καὶ ὃ βάδος ἐχ τοῦ βάδω, οὗ παράγωγον τὸ βαδίζω. Τὸ δὲ ἀλεείνων xoi τὸ ἀλήιον χαὶ 
τὸ ἀλᾶτο διὰ τὴν τοῦ ἤχου ἐγγύτητα παρήχησίν φασιν οἱ παλαιοί. αἱ ydo λέξεις ἀπὸ τοῦ ἃ 
καὶ À ἀρχόμεναι ὁμοιότητα ἤχου προβάλλουσι. Ὅρα δὲ καὶ παρίσωσιν τοῦ κατέδων xai ἀλεείνων, 
ἐπίτηδες κἀνταῦϑα τοῦ ποιητοῦ ἱλαρύναντος διὰ παρηχήσεως καὶ παρισώσεως τὴν ἱστορικὴν σχυ- 
ϑρω"πότητα. ἐν τούτοις δὲ ἱστορεῖ καὶ ὡς ὑπὸ Σολύμων, οὖς ὁ πατὴρ Βελλεροφόντης κατηγωνί- τὸ 
σατο, ἀνῃρέϑη μαρνάμενος ὁ υἱὸς ̓ Ισανδρος, δυστυχῶς τοῦτό γε πράξας. τὸ τοιοῦτον λυπεῖ καὶ τὸν 
παρὰ τῷ | Σοφοκλεῖ avro, ὃς οὐκ ἤνεγκεν εἰ τοῦ πατρὸς μεγάλα κλεϊσϑέντος é ἕν Τροίᾳ δεύτερος. ἐλϑοι 

ἐκεῖσε αὐτὸς τῆς πατρικῆς ἀρετῆς. καὶ ἔχει φύσεως οὕτω τὸ πρᾶγμα. εἰ γὰρ πατὴρ εὔχεται ὅμοιον 

20 ἑαυτῷ γενέσθαι παῖδα, ὡς 0 παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ ias, 1) καὶ ἀμείνονα, ὡς ὁ παρ᾽ Ὁμήρῳ" "ExroQ, 

εἰχότως ἂν λυποῖντο παῖδες ἀτελεσφορήτους ὁ ὁρῶντες τὰς τῶν πατέρων εὐχάς. (Vers. 205.) Ὅτι δὲ τῇ 

"doré, τουτέστι τῇ σελήνῃ, τοὺς αἰφνιδίους ϑανάτους τῶν γυναιχῶν ἀνατίϑησιν ἡ “Βλληνικὴ δόξα, 

δῆλον ἐστίν᾽ ὡς πὲρ ὁ ̓ Απόλλων ἥλιος αἴτιος λέγεται τοῦ αἴφνης ϑνήσχειν τοὺς ἄνδρας, ὡς καὶ ἐν τῇ 

Ὀδυσσείᾳ σαφῶς φαίνεται. διὸ καὶ ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς ϑέλων εἰπεῖν ὡς ἡ “αοδάμεια, καϑὰ ἐῤῥέϑη, 
αἴφνης τέϑνηκε, φησί 2 τὴν δὲ χολωσαμένη χρυσήνιος Aoreuig ἔκτα, ὃ ἐστιν ἔχτανε χατὰ ἀποχοπήν. 
Ὅτι δὲ ἡ Ἄρτεμις ἡ ἡ αὐτή ἐστι τῇ σελήνῃ, χκαϑωμίληται. “Σημείωσαι δὲ ὅτε Ὁμήρου χρυσήνιον εἰπόντος 

"Aoreuv , “Σοφοκλῆς ἐντεῦϑεν λαβὼν χρυσόνωτον Ἡλίου ἡνίαν φησίν. “Ἢ δὲ “αοδάμεια, χαϑὰ xci 
ὁ ἐν "Ὀδυσσείᾳ “αοδάμας, ἀρχικοῦ χληρονομοῦσιν ὀνόματος. xci ᾿Α΄γαμέμνων δὴ τοιοῦτος ὑπολαλεῖ- 20 
ται ἐν τῷ, ἢ ῥά νύ τοι πολλοὶ δεδμήατο κοῦροι ᾿Ζχαιῶν. ᾧ γὰρ πολλοὶ δέδμηνται κοῦροι, “Ἰαοδάμας 

ὅο ἂν εἴη xoi ἐκεῖνος, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν λαγέτας χαϑ᾽ ἕτερον ποιητήν. ἐπαύξει δ᾽ ἐνταῦϑα τὴν δυσπραγίαν 
τοῖς πεσοῦσιν, εἰ καὶ ὑπὸ ϑείοις προσώποις πίπτουσι, «“Ταοδάμεια μὲν ὑπ᾽ ᾿Αρτέμιδι, ᾿Ισανδρος δὲ ὑπὸ 
"Mos, ὃς αὐτὸν μαρνάμενον Σολύμοισι χατέχτανε. καὶ ὕρα τὸ κατέκτανεν ἐντελῶς ῥηϑὲν χαὶ οὐ xara 
τὸ, ΄ἄρτεμις ἔχτα, 0 ἀνωτέρω κεῖται. (Vers. 200.) Ὅει τῆς αὐτῆς ἐννοίας τὸ, ᾿Ϊππόλοχος δέ μ᾽ ἔτικτε, 
καὶ τὸ, ix τοῦ φημὶ γενέσϑαι, ἀξιωματικῶς κειμένου καὶ ἐνταῦϑα τοῦ φημὶ καὶ κατὰ κριτικὴν ἀπό- 
φανσιν. ἔχει δέ τι καὶ σεμνὸν ὁ λόγος, φαμένου τοῦ Γλαύκου, ὡς καὶ ἔτικτέ ut ὁ ̓ ἱππόλοχος, χαὶ ἐγὼ 
κηρύττω τοῦτο οἷα μὴ αἰδούμενος τὴν ἐκ τοιούτου ἀνδρὸς γέννησιν". καταστατικὴ δὲ τοῦτο ἔννοια, συμ- 

πληροῦσα τὴν τοῦ 1 λαύχου ἐπὶ τῇ κατ᾽ αὐτὸν γενεαλογίᾳ διήγησιν. τὸ δὲ μάλιστα συμπληρωτιχὸν ταύ- 

τῆς μετ᾽ ὀλίγα κείσεται. ( Vers. 207. ): Or “Ἱππόλοχος πέμπων εἰς Τροίαν τὸν υἱὸν 1 λαῦκον μάλα 
πόλλ ἐπέτελλεν αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέ *utv, οἵ 30 

| 4o μέγ᾽ ἄριστοι γένοντο. χαὶ ἔστιν ἡ “παραίνεσις πρέπουσα εὐγενέσι χαὶ ἀγαϑοῖς πατράσι πρὸς ὁμοίους 
υἱούς. εἴρηχε | δὲ καί τις παλαιὸς ῥήτωρ πρὸς Ῥωμαῖον στρατηγὸν, ἐρωτήσαν τα ὃ τι ϑέλει ἐξ αὐτοῦ, τὸ 

Ὁμηρικὸν τοῦτο ἔπος τὸ; αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, ὡς καὶ ὁ Σεράβων ἱστορεῖ. 

ἔοικε δὲ ἀνενδεὴς ἐ ἐχεῖνος ὃ ῥήτωρ eau, διὸ καὶ μηδενὸς ἔφη ἑτέρου προσδεῖσϑαι ἢ τοῦ εἰσαεὶ τὸν στρα- 

τηγὸν προέχειν τῶν κατ᾽ αὐτὸν, ὡς οἷα καὶ φιλούμενον αὐτῷ. (Vers. 211.) Ὅτι τὸ, ταύτης τοι 
γενεῆς v6 xai αἵματος εὔχομαι εἶναι, ἔννοιά ἐστι τῷ Dau συμπληρωτικὴ καὶ αὐ τὴ γενεαλογίας. ᾽1»- 

τεῦϑεν καὶ ὁ Κυνικὸς ᾿Αντισϑένης χρησάμενος πρὸς τὸν ἀναχρίνοντα τὸ γένος αὐτοῦ εἰπὼν, ὡς ἐμοὶ 
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πατὴρ μὲν ἦν τῷ ἀγχῶνι ἀπομυσσόμενος, ἤν ουν ταριχέμπορος χαὶ τὰ ἑξῆς, ἐπάγει τὸ, ταύτης τοι 
γενεῆς τε χαὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι. τὸ δὲ αἵματος ἀντὶ τοῦ σπέρματός φασιν οἱ σοφοὶ y ὡς τοῦ σπέρ- 

4o ματος ὕλην τὸ αἷμα ἔχοντος. ( Vers. 212. sqq. ) Ὅτι ἐγήϑησεν ὁ ὃ Διομήδης ἀναγνωρίσας τὸν Γλαῦλχον, 

ξένον πατρῷον᾽ διὸ καὶ τὸ ἔγχος καταπήξας ἐπὶ γϑονὶ καὶ ἀργίαν αὑτοῦ καταγνοὺς μειλιχίοις λόγοις 
δηλαδὴ προσηύδα ποιμένα λαῶν" ἢ ῥά νύ μοι ξεῖνος πατρώιος ἐσσὶ παλαιός. εἶτα ἐπεξηγούμενος πῶς 

ξένος πατρῷος ὁ 1λαῦκος αὐτῷ, ἑταῖρος δηλαδὴ ἀπὸ ξενίας, τῆς οὐκ ἐξ ἑαυτοῦ, ἀλλ ἐκ πατέρων ἤτοι 

προγόνων, διηγεῖται οὕτω, γνώριμα λέγων καὶ διὰ τοῦτο πιστευόμενος" Οἰνεὺς γάρ ποτε δῖος ἀμύμονα 
Βελλεροφόντην πρὸ τῆς εἰς "duxiav ὁδοῦ ξείνισ᾽ &yi μεγάροισιν, ἐείχοσιν ἤματ᾽ ἐρύξας, ἤγουν spectat: 

5oraoyov, καϑὰ καὶ ᾿Ιοβάτης ἐφ᾽ ἡμέρας τινὰς τὸν D:AAs* ροφόντην παρ᾽ ἑαυτῷ χατέρυκεν. οἱ δὲ καὶ 

ἀλλήλοισι πόρον ξεινήια καλά. Οἰγεὺς μὲν ζωστῆρα δίδου φοίνιχε φαεινὸν, ἤγουν φοινιχῷ χρώματι, 
τῷ ix καρποῦ ἴσως τῆς πρίνου, Βελλεροφόντης δὲ χρύσεον δέπας ἀμφικύπελλον. καὶ διὰ τοῦτο φησί" 
viv σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος φίλος Ldoysi μέσσῳ εἰμὶ, σὺ δ᾽ ἐν “Τυκίῃ,. ὅτε «ev τῶν δῆμον ἵχωμαι. 
( Vers. 217.) Ὅρα δὲ τὸ, ἐείκοσιν ἥματα, ῥηθὲν ἁπλῶς καὶ οὐ κατά τινα παρατήρησιν ἀναγκαίαν. 
ἐνταῦϑα δὲ ἀναγκαία κεῖται στιγμὴ μετὰ τὸ μεγάροισιν, ἵνα μὴ τις ἴσως ἐρεῖ σοφιζόμενος, μεγάροισιν 

θο εἴκοσι. ( Vers. 214.) Τὸ δὲ μειλιχίοις διαστολὴν ἔχει πρὸς τὰ ᾿φϑάσαντα ῥηθῆναι ἐν τῷ, εἰ δέ τις 
ἑσσὶ βροτῶν, ἴϑι, ὡς ἂν ὀλέϑρου πείραϑ' Ἱ ἵκηαι. ἐχεῖ γὰρ οὗ μειλιχίοις ὃ ἥρως προσηΐδα. (Vers. 218.) 
ξένια δὲ χαλὰ τὰ εὐειδῆ χαὶ ἀξιοϑέατα. τὸ μὲν γὰρ euo: ov δέπας καὶ χαλὸν καὶ τῇ ὕλῃ τίμιον, ὃ δὲ 

638gaavoc φοίνικι ξωστὴρ καλὸς διὰ τὸ τοῦ ἱμάντος φοινικοῦν. ταῦτα δὲ δεινῶς 0 Διομήδης καὶ δεξιώ- 

TOTO προεκτίϑεται, ἵνα εὐλόγως xci αὐτὸς τὴν τῶν ὕπλων ξητήσῃ ἄμειψιν, ὡς ῥηθήσεται, χαὶ δοχε- 
μάσῃ τὸν 1 λαῦχον, εἰ μὴ ἐϑέλει τὴν τῶν πατέρων αἰσχύνειν ἀρετήν. ( Vers. 224.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι 
τῷ ἔχοντι φίλον ἐξ ἀλλοδαπῆς χοήσιμος μεταποιηϑεὶς ὁ ῥηθεὶς τοῦ Διομήδους λόγος. μέγα φρονοῦντος 

καὶ σεμνυνομένου, διότι αὐτὸς ᾿4ργεῖος ὧν ἔχει ξένον φίλον iv «Τυχίᾳ. ἔφη γάρ" σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος 

φίλος orci καὶ ἑξῆς. iue 225, ) Ἔνθα τὸ ἐν “υκίῃ ἐλλειπτικῶς ἐσχημάτισται χατὰ τὸ ἀπὸ κοινοῦ 
σχῆμα. τὸ γὰρ ὅλον οὕτως ἐστί" σὺ δ᾽ ἐν zin ξεῖνος φίλος ἐμοί. Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ Moysi μέσσῳ 
ταῦτόν ἐστι τῷ ἐν ᾿Ἡργείοις, διὸ ἐ ἐπάγει" ὅτε ἂν τῶν OE ἱκῶμαι, ἤγουν ὅτε εἰς τὸν δῆμον τῶν ᾿“ργείων 

10 ἐπανέλϑω. καὶ ἔστι τὸ σχῆμα καινόν. ἡ γὰρ σύνταξις "οὐ πρὸς τὸ ῥητὸν ἴΖργος, ἀλλὰ πρὸς τὸ δι᾿ αὐτοῦ 
γοούμενον,, ἤτοι τοὺς ᾿Αργείους. πόλις γὰρ οἱ πολῖται εἰσὶν, ὥς πὲρ xci ναῦς οἱ ναῦται, καϑὰ καὶ 
“Σοφοκλῆς δηλοῖ, λέγων ὡς οὐδέν ἐστιν οὔτε ναῦς οὔτε πόλις ἔρημιος ἀνδρῶν μὴ συνοικούντων ἔσω. 
τοιοῦτον τι eyine éonucio D καὶ χατὰ τὸν ἀνάπλουν τῆς ᾶ ῥαψῳδίας ἐν τῷ, οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος 

ἐντὸς ἵχοντο. “Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι τὸ, ὅτε τῶν δῆμον i ἵκωμαι, πρὸς ἀκρίβειαν κεῖται. γῦν μὲν γὰρ 
ἄμφω ξένοι εἰσὶν ἀλλήλοις οὐκ ἐκ “υκίᾳ zal ἄργει ἀλλ᾽ ἐν τόπῳ ἑνὶ τῷ περὶ Τροίαν" ὅτε δὲ ἐπανέλ- 
Ü'wotv οἴκαδε, τότε Διομήδης μὲ ἐν ἐν μέσῳ Moya φίλος ἔσται τῷ Axio lAÀea)xoQ, Γλαῦκος δὲ αὖ ἐν 
-uxie μέσῃ ξεῖνος ἔσται τῷ ἐξ "Aoyovs Διομήδει. καὶ ἔστι σχῆμα συντομίας χαὶ ἐνταῦϑα. εἰπὼν γὰρ 

ὃ διομήδηξι ὃτε ᾿“ργείων δῆμον ἵκωμαι, ἀφῆκε τῷ Ilavzo γοεῖν TO ὅμοιον, δηλαδὴ T0, ὅτε καὶ σὺ 

«Τυκίων δῆμον ἵχη. ἐσίγησε δὲ αὐτὸ ἀστείως ὃ ποιητὴς, οὐ μόνον ὡς δυσοιώνιστον λόγον τῷ φίλῳ, ἀλλὰ 

καὶ ὅτι τὸν Τ λαῦκον οἶδεν οὐχ ἐπανελθόντα εἰς τὰ οἰχεῖα. ( Vers. 218.) Ἔτι ἰστέον καὶ ὅτε τὰ ξένια 

ἤτοι τὰ τῆς ξενίας δῶρα κειμήλια τοῖς παλαιοῖς ἀπετίϑεντο εἰς ἀνάμνησιν πατρῴας φιλίας τοῖς ἐπιγό- 
20 vote. Διομήδης γοῦν φησὶν Ott εἰς Τροίαν ἰὼν οἴχοι κατέλειψεν Ἀὰποχεῖσϑαι τὸ ῥηϑὲν τοῦ Βελλερο- 

φόντου xU mE AB, καὶ Οδυσσεὺς δὲ τὸ τοῦ Ἰφίτου τόξον ἐν ̓ Ιϑάχῃ ἔλειψεν εἰς μνήμην ξενίας. ταμιεύεται 

γὰρ καϑάπερ ἐν ϑαλάμοις τὸ ξένιον, οὕτως ἐν ταῖς τῶν ὁρώντων ψυχαῖς ἡ μνήμη τοῦ δόντος, καὶ 
γίνεται χειμήλιον ταμείου μὲν τὸ δῶρον, ἡ δὲ μνήμη ψυχῆς. διὸ χαὶ Διομήδης πιϑανολογῶν τὴν πα- 
τρῴαν ξενίαν ἐκ τοῦ κυπέλλου λέγει εἰδέναι αὐτὴν καὶ μεμνῆσϑαι, οὐ μὴν ἐκ πατέρων. (Vers. 222.. 

Τυδέα γάρ, φησιν, οὗ μέμνημαι, πολλῷ δὴ πλέον τὸν πάππον Οἰνέα. ἐνταῦϑα δὲ εὐμεϑόδως ὃ ποιη;- 

τὴς καὶ τὴν τῶν ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας i ἱστορίαν παρὲ ἑνέϑετο, χομιδῇ ἀποστενώσας αὐτὴν, ἐν οἷς ὃ Διομήδης 

φησὶν, ὅτι Τυδέα δ᾽ οὐ μέμνημαι, ἐπεί μ᾽ ἔτι τυτϑὸν ἐόντα καλλιφ,, ὅτ᾽ ἐν Θήϑαις ἀπώλετο λαὸς 

᾿Αχαιῶν. Καὶ ὅρα τὸ μέμνημαι αἰτιατικῇ συνταχϑέν. (Vers. 226. sqq.) Ὅτι συνέϑεντο Διομήδης καὶ 
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ἐλαῦκος, ἀλλήλων ἐν πολέμῳ ἀπέχεσϑαι xc ἑαυτούς τε καὶ δι᾿ ὁμίλου, ἔγουν κατὰ τὸν ὑπ᾽ αὐτοὺς 

πάντα opiAóv. ἀξιοῖ γὰρ ὃ Διομήδης οὕτω᾽ ἔγχεσι δ᾽ ἀλλήλων ἀλεώμεϑα xai δι᾽ ὁμίλου, πολλοὶ μὲν 

γὰρ ἐμοὶ Τρῶες xai ἐπίκουροι χτείνειν, ὃν ἂν ϑεός yt πόροι καὶ ποσσὶ χιχείω" πολλοὶ δ᾽ αὖ σοι ᾽Αχαιοὶ 
ἐναιρέμεν, ὅν χε δύνηαι. καὶ ἐπὶ τῇ συνϑήκῃ ταύτῃ χεῖράς τ᾽ ἀλλή λων λαβέτην χαὶ ἐπιστώσαντο, 30 
ἤγουν πίστιν ἀλλήλοις ἐποίησαν διὰ τῆς συνήϑους δεξιώσεως. πιστώσεως γὰρ δηλωτικὸν τῶν δεξιῶν 

χειρῶν ἢ συμβολὴ, ὡς καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ δηλοῦται. χαὶ σημείωσαι ὕπως αἰδέσιμος ἣν ἡ φιλία οὐκ «v- 

τοῖς μόνοις τοῖς ξενισϑεῖσιν, ἀλλὰ κατὰ διαδοχὴν καὶ τοῖς ἐκ αὐτῶν. ἰδοὺ γὰρ Βελλεροφόντου καὶ 
Οἰνέως πάλαι ποτὲ ξένων ἀλλήλοις γενομένων, οἱ αὐτῶν ἔγγονοι τὸ τῆς ξενίας ἀγαϑὸν αἰδεσϑέντες 

497 εἰρηναῖα σπένδονται. xoi πως τοῦ συγγενικοῦ ϑεσμοῦ χρείττων τοῖς παλαιοῖς ἣν ὁ χατὰ τὴν ξενίαν. 
10 Τεῦχρος μὲν γὰρ Τρωικὸς ὧν ἀνέκαϑεν xoi τῷ Πριάμῳ προσγενὴς, αὐτανέψιος γὰρ ἣν ἽΕχτορος, πο- 

λεμεῖ τοῖς Τρωσὶ χαὶ ὁμοφύλοις αἵμασι χραίνεται. T Aaa δὲ καὶ Διομήδης ὡς πατρῷοι ξένοι ἀλλήλων 
xai δι᾽ ὁμίλον ὡς εἴρηται ἀλέονται, ἤτοι ἐκκλίνουσιν, ἀπέχονται. ( Vers. 228.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι 

ὃ Διομήδης ἐν τῷ, ὃν ἂν ϑεὸς πόροι χαὶ ποσσὶ κιχείω, ἐσέμνυνεν ἑαυτὸν ὡς καὶ ϑεοφιλὴ καὶ ποδά κη. 

(Vers. 229.) Τὸν μέντοι I λαῦκον οὐ πάνυ σεμνύνει τὸ, ὃν ἂν δύνηαι. ἤΙσως δὲ τὸ μὲν, ὃν ἂν ϑεὸς πόροι, 
σταδαίαν μάχην δηλοῖ τὴν καὶ ἐπὶ πλέον ἐναγώνιον καὶ ϑείας δεομένην συνάρσεως. Τὸ δὲ, ὃν ποσσὶ κιχείω, 
φεύγοντος ἐχϑροῦ πτῶμα ἐμφαίνει, ὃν ovx ἐξ ἀνάγκης αὐτὸς ὁ διώκων ἔτρεψεν εἰς φυγήν. o 
( Vers. 230.) Ὅτι τὰ τεύχεα 0 1 λαῦχος καὶ ὁ Διομήδης ἀλλήλοις ἐπαμείθουσιν, ἀξιώσαντος Διομήδους 
οὕτω ποιῆσαι. τεύχεα γάρ. φησιν, ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἵδὲ γνῶσιν ὅτι ξεῖνοι πατρώιοι 
εὐχόμεϑ' εἶναι, καὶ οὕτως εἴη ἀνύποπτον τὸ ἀλλήλων ἡμᾶς καὶ δι᾿ ὁμίλου ἀπέχεσϑαι. ἄλλως γὰρ προ- 

20 δοτικοῦ ἂν ἤϑους ἐκρίνοντο καὶ δολερᾶς καϑυφέσεως τῆς εἰς πόλεμον. καὶ δίδωσι μὲν ὃ Διομήδης 
εὐτελῆ τινὰ ὡς ῥηθήσεται ὅπλα, λαμβάνει δὲ τιμιώτατα. Καὶ σημείωσαι ὅτι ὥς περ ἐπὶ τῶν προγόνων, 
οὕτω χἀνταῦϑα γίνεται. Οἰνεύς ve γὰρ ζωστῆρα δοὺς φοίνικι φαεινὸν, ὡς προείρηται, χρύσεον δέπας 
ἀντέλαβεν ἐκ τοῦ Βελλεροφόντου φιλοτιμότερον διατεϑέντος, χαὶ Διομήδης ὃ τοῦ Οἰνέως ἀπόγονος 
χάλκεα νῦν δοὺς ὅπλα χρύσεα ἔλαβε. καὶ ὅρα ὅπως 0 1 λαῦχος προγονικὴν μεγαλοπρέπειαν καὶ φιλοτι- 
μίαν μιμούμενος καὶ κατὰ πατρικὴν παραίφασὲν μὴ ϑέλων πατέρων γένος αἰσχύνειν, ἄλλως τε καὶ τοῦ 
Διομήδους ἀπαιτήσαντος, ἤμειψεν αὐτῷ τὰ οἰχεῖα ὅπλα, ὑπερδεκαπλάσιον ὄντα τῶν τοῦ Διομήδους 

τιμιώτερα. φησὶ y«g* (Vers.236.) ὃς πρὸς Τυδείδην Διομήδεα τεύχε᾽ ἄμειβθε, χρύσεα χαλκείων, ἕκα- 
τόμβοι᾽ ἐννεαβοίων. ἀσφαλείας γὰρ ὁ 1 λαῦχος μόνης "ἐδεῖτο τῆς ἐκ τῶν ὅπλων, οὐ μὲν ὕλης τιμίας. 50 
πάντως δὲ oU, ἧττόν τι τῶν χρυσέων ἀσφαλὴ καὶ τὰ χάλκεα διὸ καί φησιν ὁ ποιητής" (Vers. 454.) 

ὅ0 ἔνϑ'᾽ αὖτε Τλαύκῳ φρένας ἐξείλετο Ζεὺς, 0 ἐστιν ἐξαιρέτους ἐποίησεν, ὡς τῷ Πορφυρίῳ δοκεῖ, διὰ τὲ 
τοιαύτην φιλοτιμίαν ἐνδείξασϑαι καὶ μὴ γλισχρεύσασϑαι περὶ τὴν τοῦ ξένου ἀξίωσιν καὶ οὕτως 
αἰσχῦναι τὴν τοῦ πάππου ἀρετην. εἰ δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ, φρένας ἐξείλετο Ζεὺς, φανερῶς ἐπὶ ἀφροσύνης 
χεῖται, ῥηθήσεται τὰ εἰχύτα ἐχεῖ. δῆλον δὲ ὅτι, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐγράφη, πρὸς διάφορον σημασίαν 
6 Γλαῦκος βαρύνεται" πρὸς διαστολὴν γὰρ τοῦ ὁ γλαυκὸς ἐπιϑέτου. τοιοῦτον δὲ ἐγνώσϑη καὶ τὸ “Τεῦχος 

πρὸς τὸ Àevxóg* ὅμοιον καὶ τὸ ἀρητὸς καὶ Ἄρηπος, xai ἄλλα μυρία" ἐν οἷς xol τὸ διηνεχὴς καὶ Διηνέχης 

χύριον xc “Ἡρόδοτον, Σπαρτιάτης ἄριστος γενόμενος ἐν τῇ μάχῃ τῶν Θερμοπυλῶν, xai δρυμὸς δὲ 

ὁ δρυωτὸς τόπος καὶ Δρύμος πόλις. gal γοῦν ὁ αὐτὸς ὅτι κατέχαυσαν πόλεις οἱ Θεσσαλοὶ ὁδηγοῦντες 

τοὺς “Πέρσας ἄλλας τε καὶ ἡρύμον καὶ Θρόνιον καὶ τὰ ἑξῆς. διαφόρου à εὐλόγου τονώσεως καὶ τὸ πυῤ- 

δὸς ὃ πυρσόϑριξ zo Πύῤῥος κύριον, καὶ γύρος ὁ κατὰ κύχλον xci γυρὸς ὥμοις ὁ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ, ὅϑεν 

4o Χαὶ πέτραι γυραί" χαὶ κυρλτὸς ὁ ὁ χατὰ πάϑος xci κύρτος ὁ ζωγρητικός. "Orc δὲ καὶ ἕτεροι Γλαῦχοι διά- 6o 

σημοι, δῆλον χαὶ αὐτὸ, ἐν οἷς καὶ δ᾽ ἀνϑηδόνιος καὶ ὁ παρὰ ̓ Προδότῳ, καὶ ὃν δὲ [2avxuva ὁ «“1υχό- 

ouv χαλεῖ παρωνύμως. δῆλον δὲ ὡς χαὶ ἰχϑύος εἶδος ὁ γλαῦχος περιάδεται. Σημείωσαι δὲ χαὶ ὅτι 

ovy ὡς κερδαλέος ὁ 0 Διομήδης αἰτεῖ τὰ χρυσᾷ ὕπλα, προΐσχεται δὲ αἰτίαν εὐσχήμονα, ἵνα φησὶ πάντες 

γνῶσιν, ὡς ἐῤῥέϑη, ὅτι ξένοι ἀλλήλων πατρῷοι ἐσμὲν καὶ διὰ τοῦτο ἀπεχόμεϑα τῆς πρὸς ἀλλήλους 

μάχης xci οὐ διά τινα φαύλην ὑπόληψιν, ἀλλὰ διὰ τὸν πατρῷον χαὶ ἑταιρεῖον χαὶ ξένιον. ἦν δὲ ἄρα 

ἡ τῶν *ünÀov ἄμειψις καὶ σημεῖον τῆς κατὰ παράταξιν ἀμείψεως * οὐχέτι γὰρ ἀλλήλοις ἀντεμάχοντο, 639 
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διὸ xoi ἐν ὄψεσι πάντων τὰ ὅπλα ἠλλάξαντο, tva διὰ φιλίαν ἀλλήλων ἀπέχεσϑαι φαίνωνται καὶ μὴ 
τοὺς οἰχείους προΐεσϑαι. εἰ δὲ xai “υκάων ὃ Τρωικὸς ἤμειψε ϑώραχα τῷ ἀδελφῷ Πάριδι, χαὶ ᾿Ἵχιλ- 
λεὺς ὅπλα τῷ φίλῳ ἑταίρῳ “Πατρόκλῳ , ἀλλ ἐχεῖνα πρὸς ὥραν γεγονότα πάντῃ ἑτεροιοῦνται πρὸς 
τὰ ἐνταῦϑα. Ὅρα δὲ ὅπως εὐτυχῶς τῷ κρείττονι τὰ χρείττονα ὅπλα ἐγένοντο, τῷ δὲ χείρονι I λαύκῳ 

τὰ προσήκοντα, 0 nep οἱ Βλληνες μετὰ ταῦτα ποιοῦσι κατὰ συμβουλὴν, ὅπου ἐσϑλὰ μὲν ἐσθλὸς ἔδυνε, 
χείρονα δὲ χείρων. (Vers. 256.) ᾿χατόμβοιον δὲ καὶ ἐννεάβοιον, ὥς πὲρ καὶ δωδεκάβοιον καὶ εἶχο- 
σάβοιον, καὶ εἴ τι τοιοῦτον, οἱ μὲν ἐπὶ νομισμάτων ἀχούουσι, βοῦν εἰρῆσϑαι τὸ νόμισμα λέγοντες, 
διὰ τὸν, ὡς καὶ προεγράφη, ἐν αὐτῷ τοῦ βοὸς ἔχπαλαι τύπον κατὰ τιμὴν τοῦ ζῴου, οἱ δὲ, ὡς xai αὐτὸ 
εἴρηται, σταϑμόν τινα τὰ τοιαῦτα νοοῦσι, 0v οὗ βόας ἑκατὸν τυχὸν ἢ) ἐννέα ἢ δώδεκα ἢ εἴκοσιν ἢ ἁπλῶς 

10 τοσούσδε ὠνησάμενός τις χτήσεται. kc Vers. 257. sqq. ) Ὅτι σχῆμα ὑστερολογίας καὶ ἐν τῷ, Ἕκτωρ 
δ᾽ ̓ὡς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵχανεν. ἀνιὼν γὰρ εἰς τὴν πόλιν πρῶτον φηγὸν ἵκανε περὶ τὸ πεδίον 

οὖσαν, εἶτα τὰς Σχαιὰς πύλας. Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ τῆς ἱστορίας εὐχρινές " μεσολαβησας yap 

ὃ ποιητὴς τῇ τοῦ ἽἜχτορος εἰς Τροίαν ἀνόδῳ τὰ χατὰ Διομήδην καὶ 1 λαῦκον, εἶτα τούτων ἀπαλλαγεὶς 

ἀνατρέχει πάλιν εἰς τὸν “ἔχτορα καὶ γίνεται εὐτάκτως τῶν ἐφεξῆς. Ὅτι παιδεύει τὸν ἀχροατὴν καὶ 
200 παρ᾽ ὋὋμήρῳ “Εχτωρ μὴ ἀεὶ πρὸς τὰς ἐρωτήσεις λεπτομερῶς ἀποτείνεκσθαι, ὅπου ἂν μὴ συμφέρον 

εἴη. ἐρωτᾶται μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν Ἰρῳάδων, πῶς ἂν ἔχοιεν ἐν τῷ πολέμῳ οἱ προσήκοντες αὐταῖς, 0 δὲ 
οὐδὲν ἄλλο ἔφη &ÀX ἢ ϑεοῖς μόνον ἐχέλευσεν εὔχεσϑαι πάσας ἑξείης. καί τοι πολλαῖς αὐτῶν, ὡς ὃ ποιη- 

τής φησι, κήδεα ἐφῆπτο διὰ τὴν τῶν οἰχείων ἀπόλειαν. (Vers. 241.) Καὶ ὅρα τὸ, πολλαῖς κήδε᾽ 
ἐφῆπτο, ἤτοι πολλῶν ἥπτετο ἡ βλάβη. καὶ ἤδη αὐταῖς ἐπέχειτο. τοιοῦτον χαὶ τὸ, ὀλέϑρου πείρατα 
ἐφῆπται, ἤγουν τέλειος ὄλεϑρος ἐπίκειται. προσήκοντας δὲ ταῖς γυναιξὶ μετρεῖ Ὅμηρος παῖδας τε κασι- 

So γνήτους τε ἔτας τὲ καὶ πόσιας, περὶ ὧν πολλαχοῦ δηλοῦται. ᾿Ενταῦϑα δὲ ὅρα ὅτι καϑάπερ ἐν συμ- 
ποσίοις ἄκροι κάϑηνται οἱ ἄριστοι, οὕτω κἀνταῦϑα τὰ φίλτατα μὲν iv ἄκροις ὃ ποιητὴς ἔταξε, τὰ 

δὲ μὴ πάνυ τοιαῦτα, τοὺς κασιγνήτους xci τοὺς ἔτας, εἰς μέσον ἤλασεν. ( Vers. 242.) Ὅτι περικαλ- 
λέα λέγει τὸν τοῦ Πριάμου οἶχον, ξεσταῖς αἰϑούσαις τετυγμένον, ἤτοι λιϑίνοις ὑπαίϑροις, στοαῖς 
αἰϑομέναις ἡλίῳ, καϑὰ δηλοῖ τοΐνομα τῆς αἰϑούσης, ὅϑεν τῇ δημώδει γλώσσῃ παρεποιήϑη τὰ ἡλιαχά. 

( Vers. 243.) Ὅτι δὲ ξεστὰς λέγει τὰς ἐκ λίϑων ἐξεσμένων, δηλοῦσι καὶ οἱ ἐπαγόμενοι ϑάλαμοι ξεστοῖο 
4ο λίϑοιο δεδμημένοι. περὶ δὲ αἰϑούσης δηλοῖ μὲν σα “φῶς καὶ ἡ Οδύσσεια, ῥηθήσεται δέ που καὶ ἐν τοῖς 

ἐφεξῆς. ( Vers. 244.) Ὅτι ἐν τῷ τοῦ Πριάμου δόμῳ πεντήχοντα ἕνεσαν ϑάλαμοι ξεστοῖο λίϑοιο, πλη- 
σίοι ἀλλήλων δεδμημένοι, ἤγουν δεδομημένοι, ἔνϑα δὲ παῖδες χειμῶντο Πριάμοιο παρὰ μνηστῆς ἀλό- 
χοισι, κουράων δ᾽ ἑτέρωθεν ἐναντίοι ἔνδοϑεν αὐλῆς δώδεκ᾽ ἔσαν τέγεοι ϑάλαμοι ξεστοῖο λίϑοιο, 

πλησίοι ἀλλήλων δεδμημένοι. ἔνϑα δὲ γαμβροὶ χοιμῶντο Πριάμοιο παρ᾿ ' αἰδοίῃς ἀλόχοισι. Καὶ ὅρα 
τὴν ταὐτολογίαν τοῦ ποιητοῦ, δὶς ἐνταῦϑα εἰπόντος ἀπαραποιήτως τὸ, ϑάλαμοι ἕεστοῖο λίϑοιο, 

50 πλησίοι ἀλλήλων δεδεμένοι. ( Vers. 247. ) Nuucie* σαι δὲ ὅτι καὶ τὰς τοιαύτας τοῦ Πριάμου ϑυγατέ- 

θας κόρας εἰπέν, οὐχ ὡς παρϑένους, πῶς γὰρ τὰς ὑπὸ ἀνδράσιν οὔσας; ἀλλὰ ἁπλῶς ἀντὶ τοῦ νέας, 

ὡς ταὐτὸν ὃν ἐνταῦϑα εἰπεῖν χούρας τε χαὶ νέας ἀλόχους. κρατεῖ δὲ χαὶ μέχρι νῦν παρά τισι τῶν ἑῴων 
τὸ χόρας λέγεσϑαι καὶ μετὰ γάμον τὰς ἐν ἡλικίᾳ νέᾳ. να. 244, ) Ὁ δὲ ἀριϑμὸς τῶν πεντήκοντα 

ϑαλάμων i ἔοιχεν εἰς ποσὸν συνδικεῖν παίδων Πριάμου ἀῤῥένων χατὰ τὸ, ἡμεῖς δὲ πεντήχοντά y ἄμ- 

uogot τέχνων. Τὸ δὲ ἔνεσαν μέτρου χάριν ῥηθὲν μετὰ προϑέσεως μετ᾽ ὀλίγα ἐν τῷ, δώδεκ᾽ ἔσαν, δίχα 

θο προϑέσεως εἴληπται. *( Vers. 248.) Τὸ δὲ πλησίοι ἀμεμφῶς ἔχει" πολλαχοῦ γὰρ ἢ τοιαύτῃ κλίσις 

διαφαίνεται, ἐπεὶ προὔπάρχει ὃ πλησίος, οὗ ἡ αἰτιατικὴ γεννᾷ τὸ πλησίον ἐπίῤῥημα. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι 
τοὺς γυναιχείους e ἄμους, οὐ μὴν καὶ τοὺς τῶν ἀνδρῶν, ὠνόμασεν τεγέους ἀντὶ τοῦ ἀνωγείους, ἐπὶ 

θ4οτέγεν ἑτέρου oixov ᾿ἀναστάντας, ὑπερῴους, πολυστέγους, πολυωρύφους, ἵνα μὴ διοδευομένων, φασὶ, 

χατοπτεύωνται αἱ γυναῖκες. Πίνεται δὲ τὸ τέγεος ἀπὸ τοῦ τέγος τέγειος χαὶ ἀποβολῇ τέγεος, ὡς 

τέλ Oc τέλειος TÉ «og. ὡς ΞΕ δὲ μικρὸς καὶ σμιχρὸς, οὕτω χαὶ τέγος χαὶ στέγος. ἐξ οὗ τὸ στέγω «δῆμα. 

εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλα τοιαῦτα ὀνόματα, ὡς ἀλλαχοῦ δεδήλωται. ᾿Ιστέον δὲ ὡς εἰ καὶ ἀπὸ τοῦ τέγους, ὃ γίνε- 
ται ἀπὸ τοῦ τέγγω, παράγεται τὸ στέγος, ἀλλ᾽ ἐξ αὐτοῦ αὖϑις ὃ ὕλος οἶχος παρονομάζεται διὰ μέσου 
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τοῦ στέγειν ῥήματος, ὡς ὑποδηλοῖ καὶ Εὐριπίδης, ἐν οἷς που λέγει ὅτι ὄχλον στέγει δόμος. Θάλαμοι δὲ 
παρὰ μὲν τοῖς ὕστερον αἱ γυναιχωνίτιδες " παρὰ δὲ Ὁμήρῳ καὶ οἱ ἁπλῶς ἐνδοτάτω οἶχοι ἀπὸ τοῦ ϑάλ- 
πειν ἐτυμολογούμενοι. ἡ δὲ ϑαλάμη οὐ δόμον δηλοῖ, κατάδυσιν δέ τινα ζῴων ἀλόγων, οἷον *noAvnó- το 
δὼων καί τινων τοιούτων, ὅϑεν μεταφορικῶς καὶ ϑαλαμίται καὶ ϑαλάμακες ἐρέται οἱ ὑπὸ τοὺς ϑρα- 
γίτας. (Vers. 249.) ᾿Ενταῦϑα δὲ ὅρα xoi ὅπως ὃ ποιητὴς τὴν συγγενικὴν ἐγγύτητα βούλεται καὶ τῇ 
χατὰ τόπον σχέσει ἑνοῦσϑαν ὡς ἐγχωρεῖ, τὸ γένος ἅπαν τοῦ Πριάμου εἰς ἕνα τόπον συναγαγών" 0 καὶ 
βουλόμενος ἐγκαϑίσαι τῇ ψυχῆ τοῦ ἀκροατοῦ ἐπιμονὴν ἐποίησε διὰ τῆς ἀνωτέρω παρασημειωϑείσης 
ταὐτολογίας. ( Vers. 251.) Ὅτι τὸ ἠἡπιόδωρος οἰχεῖον ἐπίϑετον ἀγαϑῇ μητρὶ, ὁποία καὶ ἡ Excfn 

ο΄ ἐνταῦϑα τῷ ᾿Εχτορι, ἐλεοῦσα τὸν παῖδα ἐκ μάχης ἐλϑόντα, καὶ ὑπίως δεξιουμένη αὐτὸν, ὡς μετ᾽ 
IO λίγα φανήσεται. προχλητιχὴ γάρ πως ἡ τοιαύτη λέξις ἐνταῦϑα τῶν ἐν τοῖς ἑξῆς δώρων τῆς μητρός. 

ἔχει δ᾽ ἐνταῦϑα τὸ Ὁμηριχὸν οὕτως" ἔνϑα οἱ ἠπιόδωρος ἐναντίη ἤλυϑε μήτηρ, κατὰ τύχην δηλαδὴ καὶ 
οὐχ ἔκ τινος προμηϑείας, ὡς εὐθὺς φαίνεται. ᾿Ιατροῖς δὲ καὶ τοῖς xor αὐτοὺς πρέπουσα ἡ τοῦ ἠπίου 

λέξις, ὡς καὶ ἡ τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ δηλοῖ σύνθεσις, καὶ τὸ, ἐπί T ἥπια φάρμακα πάσσειν, καὶ τὸ, ὀδύ- 
vau δὲ χατηπιόωνξο βαρεῖαι. διὸ εἰχότως οἰχειοῦται καὶ μητρὶ ἀκεσωδύνῳ, ἢ ἐς τοσοῦτον οἶδε φύσει τῶν 
ἐξ αὑτῆς κήδεσϑαι; ὡς μηδὲ μυῖαν ἐᾶν δάκνειν τὸ φίλον βρέφος ὑπνοῦν. ovx ἐστέρηται "δὲ τῆς τοῦ 20 

ἠπίου προσηγορίας οὐδὲ ὁ πατὴρ, ὡς δῆλον ἐ ex τοῦ, πατὴρ δ᾽ ὡς ἤπιος ἦεν. ἀγαϑὴ δὲ πανταχοῦ λέξις 

ὁ ἤπιος, δίχα γε τοῦ κακοῦ ἠπιάλου, περὶ οὗ προδεδήλωται, ὃς φαῦλος ὧν ὅμως εὐωνυμεῖται λόγῳ 

ἀντιφράσεως. Τὸ δὲ ἐναντίη οὐ δηλοῖ ἐναντίωσιν. ἀλλὰ εἴληπται ἀντὶ τοῦ ἀντιπρόσωπος. ὕμοιον δὲ 
χαὶ τὸ, ϑάλαμοι κουράων ἑτέρωϑεν ἐναντίοι, 0 πρὸ ὀλίγων εἴρηται. (Vers. 252.) Ὅτι ἡ “Ταοδίκη, 

20 εἰς ἣν ἡ “Ἑκάβη ἀπιοῦσα ἐντυγχάνει τῷ ἽἝχτορι, εἶδος ἀρίστη τῶν Πριάμου ϑυγατέρων ἢν, αἱ δηλονότι 
ἄνδρας εἶχον. ἐν ἄλλοις δὲ τὴν Κασάνδραν οὕτω καλεῖ, ταῖς ἔτι παρϑένοις ἐκείνην συγχρίνων. ' Ey- 

ταῦϑα δὲ κεῖται xoi τὸ εἰσάγειν ἀντὶ ToU εἰσιέναι ἢ ὑπάγειν. φησὶ γάρ «“Ταοδίχην εἰσάγουσα ϑυγατρῶν 

εἶδος ἀρίστην. y χρήσιμον δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ τὸ παρὰ τῷ χωμιχῷ “παροιμιῶδες ἐ ἐπὶ τῶν εἰς οὐδὲν δέον ἀχϑο- 

φορούντων, τὸ, ὄνος ἄγων μυστήρια, χαὶ ἐχεῖ γὰρ ἄγειν οὗ τὸ φέρειν. ἀλλὰ τὸ ἀπιέναι, ἵνα ἢ ὄνος 
ἄγων μυστήρια ὁ ἀπιὼν εἰς τὴν τοῦ μυστηρίου ἑορτήν. (νοι 253.) Ὅτι xai ἐνταῦϑα ἐμφῦναι χειρὶ 

τὸ χειρὸς λαβέσϑαι xal στερεῶς αὑτῆς ἅψασθϑαι. καὶ ἔστι πως ὅμοιον τῷ ἐμφῦναι χείλεσιν, ὡς καὶ ἐν 

Ὀδυσσείᾳ γέγραπται. ( Vers. 254. ): Ὅτι τῆς ᾿Ἐκάβης τὸ, τί ποτε λιπὼν πόλεμον ϑρασὺν εἰλήλουϑας, 

λελχϑείη ἂν ἐπὶ τοῦ παρ ̓ἐλπίδα τῆς μάχης ἀναχωρήσαντος. (Vers. 255.) Τὸ δὲ ἐφεξῆς βίαν μάχης So 
δηλοῖ τὸ, ἢ μάλα δὴ τείρουσι δυσώνυμοι υἷες ᾿“χαιῶν μαρνάμενοι. λέγει δὲ δυσωνύμους τοὺς ᾿Α4χαιοὺς 

$0 ἢ κατὰ τὸ Δύσπαρι χαὶ τὸ Κακοΐλιον, ἢ δυσφημοῦσα ὡς δῆϑεν χαχωνύμους διὰ τὸ δοχεῖν παρηχεῖσϑαν 

αὐτοὺς τῷ ἄχει. διχῶς γὰρ τὸ κακώνυμον, ἢ τὸ οὐδ᾽ ὀνομάζεσϑαι ἄξιον, ὡς δῆλον &x τοῦ, Κακοΐλιον 

οὐχ ὀνομαστὴν, ἢ τὸ δυσοιώνιστον χαὶ τῇ προφορᾷ δύσφημον, ὡς καὶ εἴ τις εἴποι κατὰ “Σοφοχλὴν 

δυσώνυμον τὸν Αἴαντα, ὡς δοχοῦντα παρὰ τὸ αἱ ἢ) παρὰ τὸ αἰάζειν ὀνομασϑῆναι. ( Vers. 257. ) Ὅτι 
τὸ TOU “Ἕκτορος ἀνδρεῖον ἡ ῇ μήτηρ γινώσχουσα, χαὶ ὡς οὐκ ἂν "Ming πρὸ τῶν ἄλλων τὴν μάχην ὑπονοεῖ 

τὴν αἰτίαν τῆς εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ ἐλεύσεως, ὅτι δηλαδὴ ἦ}ϑεν ἐξ ἄκρης πόλεως ἤγουν ἐκ τῆς ἀχρο- 

πόλεως Zhi χεῖρας ἀνασχεῖν, ὃ ἐστιν ἀνατεῖναι, ὡς πολλαχοῦ λέγεται. διὸ καὶ οἶνον αὐτῷ ϑέλει χειρί- 

σαν ὡς ἐπὶ σπονδῇ. ( Vers. 261.) "Ort γνωμιχὸν τὸ, ἀνδρὶ δὲ χεχμηῶτι μένος μέγα οἶνος ἀέξει, 

τουτέστι τὸ τοῦ χεχμηχότος μένος μεγάλως ὁ οἶνος αὔξει, κατὰ χαιρὸν δηλαδὴ προσφερόμενος. xcl οὕτω 

μὲν ἐνταῦϑα λέγει διὰ τῆς τῷ “ἔχτορι λεγούσης, “Ἐχάβης ὃ ποιητής" μετ ̓ ὀλίγα δὲ οἷά τις ἀμφοτερό- 

40 γλωσσος ἄλλως τὸν λόγον "μεταχειρίζεται διὰ τοῦ “Εχτορος, εἰπόντος" μι) μοι οἶνον ἄειρε μελίφρονα à áo 

πότνια μῆτερ, χαὶ ἐπαγαγόντος; μή M. ἀπογυιώσῃης μέθαι ἀλκῆς τε λάϑωμαι, ὡς τῆς ἀκαίρου πύσεως 

αὖϑις τοῦ οἴνου μελῶν ποιούσης πάρεσιν. ( Vers. 358.) Σημείωσαι δὲ ὕτι ἡ μὲν ᾿ Εχάβη πάνυ δεξιῶς 
xo εὐσχημόνως προτρέπεται τῷ υἱῷ λαβεῖν μελιηδέα οἶνον, ὡς σπείσης, φησὶ, Διὶ πατρὶ : πρῶτον, ἔπειτα 

δὲ x αὐτὸς ὀνήσεαι, αἴ χε πίησϑα, xci αὔξησιν οὕτω λάβῃς μένεος, μομομοιῃν οὕτω πως ἐπιχειροῦσα" 

500 σὺ χέχμηκας τειρόμενος πολέμῳ, παντὶ δὲ κεχμηχότι τὸ μένος οἶνος αὔξει, καὶ σοῦ ἄρα τὸ μένος οἴνῳ 

αὐξηϑήσεται. καὶ οὕτω μὲν συλλογίζεται ἡ ̓ Εχάβη. ( Vers. 364.) Ὁ δὲ "Exe παραιτεῖται τὸν οἶνον 

2 
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ῥητοριχώτατα, πρὸς μὲν τὸ ἐν τῆς Exefhje, λέγων Ott οὐ πίωμαι, ἵγα μὴ ἀντὶ ἐπαυξήσεως μένους 
πάρεσιν μᾶλλον πάϑω μελῶν καὶ ὡς ἐῤῥέϑη λάϑωμαι ἀλκῆς, πρὸς δὲ τὸ ἕτερον, ὅτι αἵματα ἔχων 
πτοοῦμαι ἄνιπτος σπένδειν. φράζει δ᾽ ἐνταῦϑα ἡ Ὅμηρος οὕτω" ( Vers. 266.) χερσὶ δ᾽ ἀνίπτοισι Διὶ 

λείβειν αἴϑοπα οἶνον ἄζομαι. οὐδέ πῃ ἐστὶ Διὶ αἵματι καὶ λύϑρῳ πεπαλαγμένον εὐχετάασϑαι. ἐν οἷς ὅρα 
ὅτι τε εἶδος εὐχῆς καὶ ἡ λοιβὴ, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ εὐχετάασϑαι, καὶ ὡς ἀδεάφορον σπένδειν εἰπεῖν κατὰ 

δοτὸ, ὡς σπείσῃς du πατρὶ, καὶ "λείβειν κατὰ τὸ, Διὲ λείβειν οἶνον. (Vers. 265.) Οἱ δὲ παλαιοὶ 
ἐνταῦϑα φασὶ καὶ ὅτι οὐδὲν καινὸν, ἐὰν ἐναντίοι λόγοι λέγονται περὶ τοῦ οἴνου ὑπὸ διαφόρων προσώ- 
πων. εἰ μὲν γὰρ αὑτὸς ὃ ποιητὴς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ταῦτα ἐλάλει, πάντα ἣν ἂν ἀλλήλοις ἀναπόλουϑα" νῦν δὲ 
προσώποις τὴν περὶ τοῦ οἴνου δόξαν ἀνατίϑησιν, ὧν ἡ Exafn uiv οἷα γυνὴ μὴ τὸν κάματον ἐπιστα- 
μένη τῶν ἀνδρῶν ἄλλα λέγει, “Ἔχτωρ δὲ εἰδὼς ἄντιλέ ἔγει. ἔτε δὲ ἡ μὲν ᾿ἐχάβη πρεσβυτιχῆς ἐστὶν ἡλι- 
χίας, ἡ δὲ τοιαύτη χαίρει τῷ οἴνῳ ϑερμῷ τε ὄντι καὶ ὑγρῷ" ὃ δὲ Ἕχτωρ ἀκμαῖος καὶ διὰ τοῦτο οὐ πάνυ 

προσήχων τοιούτῳ ποτῷ τῷ τοῦ ἀχράτου δηλαδὴ οἴνου. πάντως γὰρ ἀκράτῳ ἔσπενδον κατὰ τὸ, σπον- 

δαί τ᾽ ἄκρητοι. ᾿ δὲ Ερμαϊκι κύλιξ icov ἴσῳ κεχραμένη λόγον ἑτεροῖον τινὰ ἔχει, ὡς ἐν τοῖς τοῦ ᾿Αρι- 
στοφάνους κεῖται. κεφάλαιον δὲ αὐτῆς τὸ διττὸν τοῦ εἰς λόγον ἀλληγορουμένου ᾿ Ερμϑῦ. παραδέδονται 
δέ τινες σπονδαὶ καὶ παντελῶς ἄοινοι, ὡς καὶ ἡ ἐπὶ τῷ ἡλίῳ διὰ μέλιτος, καϑὰ ἐν τοῖς εἰς τὴν Οδύσ- 
σειαν γέγραπται. καὶ ἄλλως δὲ, περὶ τὸν καιρὸν ἡ ̓ Εχάβη σφάλλεται" ἄμεινον γάρ, φασιν, ἐν ἅπα- 
σιν ὃ καιρὸς, ἄρτι δὲ οὐ καιρὸς οἴνου πόσεως. οὐ γὰρ ἁπλῶς οἴνου πόσις εἰς ἰσχὺν ἔχει συμβάλλεσθαι, 

θο εἴ γε κατὰ τὸν "εἰπόντα οἱ παλαιοὶ οὐδὲ ὕδωρ πρὶν ἐντραγεῖν ἔπινον, ἀλλὰ ἡ τροφὴ σὺν τῷ οἴνῳ μεγάλα 
συντελεῖ ἀνδρὶ; ὃς ἂν οἴνου κορεσσάμενος χαὶ ἐδωδῆς πανημέριος πολεμίξῃ, ὡς ὃ ποιητὴς ἐν ἄλλοις 
φησί. καὶ ὃ τοιοῦτος οἶνος dnos τὸν πιόντα κατὰ τὸ, ἔπειτα δὲ xci αὐτὸς ὀνήσεαι πιών. ἔνϑα καὶ 
φαίνεται παρετυμολογῶν τὸν οἶνον ὃ ποιητὴς κατ ᾿ ἐξοχήν τινα, ἐκ τοῦ ὀνεῖν, O ἐστιν ὠφελεῖν , ἐξ οὗ 
καὶ τὰ βρώματα ὀνείατα λέγεται. τινὲς μέντοι, ὡς χαὶ ἐν ἄλλοις δηλοῦται, παρὰ τὸ οἴω τὸ κομίζω 

χαὶ τὸν νοῦν ἐτυμολογοῦσι τὸν οἶνον. ἀχολούϑως τῷ τὲ δειπνοσοφιστῇ καὶ τῷ κωμιχῷ , εἰπόντι ἄρδε- 
θ41σϑαι Ἀρίνῳ τὸν νοῦν ὡς λέγειν τι δεξιόν" ἄλλοι δὲ παρὰ τὸ αἴτιον εἰναι οἰήσεως τὸν οἶνον τοῖς πίνουσι" 

φρονηματίξει ; γὰρ ἀλαζονιχῶς ὃ οἶνος τοὺς ἀμέτρως φιλοῦντας αὐτὸν. (Vers. 261.) Τὸ δὲ κεκμηῶτι 

δῆλον ὅτι ' ovid ἐστι ταὐτὸν ὃν TQ κεκμηπότι, ἀποβολὴν τοῦ x πεπονϑὸς ᾿Ιωνιχῶς καὶ ἔκτασιν τοῦ 0. 

ἴσως δὲ χαὶ αὐτὸ ἐφύλαξεν, ὡς ἀλ 'λαχοῦ ἐῤῥέϑη, τὸ ὦ τῆς εὐϑείας ᾧ λόγῳ χαὶ ὃ γέλως χαὶ ὃ ἔρως. χαὶ 

τὰ ὅμοια ὀνόματα. Σημκείωσαε δὲ ὅτι οὐ χατὰ τὴν χοινοτέραν παρατήρησιν μόνα τὸ βεβῶτος γεγῶτος 

ἑστῶτος καὶ reU veo OG ἐχτείνουσι τὰς παραληγοῦσας , ἀλλὰ μυρίος ἕτερος ὁρμαϑὸς τοιοῦτος ἐστὶ παρά 

γε τοῖς ποιηταῖς, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται. οὕτω χαὶ τοῦ τύπτομαι γράφομαι καὶ τῶν ὁμοίων πάντων 

ἐχόντων τὰ δεύτερα ἐν αὐτοῖς πρόσωπα εἰς & δίφϑογγον λήγοντα ᾿Αττικῶς, εἰ καὶ ὕστερον ἀναλογώτε- 
ρον διὰ τοῦ ἢ καὶ προσγεγραμμένου v γράφεται ἅπαντα τὰ τοιαῦτα, ὅμως ἐναπέμειναν τὸ ὄψομαι βού- 
λομαι καὶ τὰ λοιπὰ δύο πρὲς ἀνάμνησιν τῆς παλαιᾶς γραφῆς, ἔχοντα ἐν τοῖς δευτέροις αὐτῶν προσώ- 

10 ποις τὴν εἰ δίφ ϑογγον, ὄψει βούλει οἴει καὶ εἰ. (Vers. 262.) Ὅτε δὲ χέχμηλχεν ὡς εἰχὸς ὃ “ἔχτωρ 
δῆλον, ὃς ἐκ τῆς χατὰ τὴν πεδιάδα μάχης ἔκαϑεν πόλεως εἰς τὴν ἠνεμόεσσαν Daov ἔνοπλος ἀνέδραμό 
κατὰ σπουδήν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἐκ τῶν τοῦ χωρίου τούτου ὃ μὲν ποτίζων φελοιρονικῶς οἶνον ὡς im 
age cic ἐρεῖ ἂν τὸ, ἀλλὰ μένε . ὄφρα χέτοι μελιηδέα οἶνον ἐνείχω, xai ἑξῆς εἴ τι χρήσιμον, οἷον “καὶ 

τὸ, ἔπειτα δὲ αὐτὸς ὀνήσεαι αἴ χε πίησϑα. 0 δὲ παραιτούμενος δόσιν οἴνου εἴποι ἂν τὸ, μή μοι οἶνον 

ἄειρε μελίφρονα, μή μ᾽ ἀπο υἱώσῃς, καὶ τὸ ἑξῆς. (Vers. 260.) Τὸ δὲ, χερσὶ δ᾽ ἀνίπτοις λείβειν ἄζο- 

μαι, καὶ ἑξῆς ὡς προέκχχειται.. εὐλαβοῖς ἤϑους xei ϑεοφιλοῦς χαὶ οἵου ἀμοιροῦσιν ὅσοι τῆς ἱερωτάτης 
ὄντες τάξεως αἱμάτων ἄνδρες zai φαύλων ἐπιϑυμιῶν γίνονται. διὸ τὸ ἀνίπτοις χερσὶ λείβειν 2) εἴ TL 

ἄλλο τοιοῦτον καὶ εἰς παροιμίαν. ἔπεσε παρὰ τοῖς μεϑ' Ὅμηρον ἐπὶ τῶν μὴ ϑείως τοῖς ϑείοις ἐγχειρούν- 

των. ( Vers. 261.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτε τὸ μὲν, ἀέξει, μένος. μεταφορικῶς. εἴληπται ἀπὸ τῶν xat& φύσιν 

αὐξομένων σωμάτων, χαϑὰ καὶ τὸ, ϑυμὸς ἀέξεται, ἤγουν ψυχὴ, ὃ πὲρ ἐν Ὀδυσσείᾳ κεῖται. 

(Vers. 264.) Τὸ δὲ ἄειρε ἀντὶ τοῦ πρόσφερε εἴρηται, ey ob χαὶ ὃ ἄρτος καὶ τὰ προσάρματα ἤγουν 
ci τροφαί. Τὸν δὲ μελίφρονα οἶνον ἀνωτέρω μελιηδέα εἶπεν, ὡς ταὐτὸν ὃν οὕτως ἢ οὕτως εἰπεῖν. oU 

10 

20 
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κατὰ TO περί ἤφρῶν τοίνυν καὶ ἀλκίφρων καὶ δαΐφρων xoi τὰ τοιαῦτα, οὕτω χαὶ μελίφρων οἶνος. ἐχεί- 20 

γοις μὲν γὰρ ἔγκειται τὸ φρονεῖν, ἐνταῦϑα δὲ τὸ εὐφραίνειν, iva ἢ κατὰ τὸ, εὔφρονα χαρπὸν ἀρούρης. 
δι᾽ εὐφωνίαν δὲ guyaixbg tot ὃ μελίφρων" τὸ γὰρ πλῆρες ὃ 0 μελιεύφρων ἀηδῶς ἀπηχεῖται. ( Vers. 265.) 
Τὸ δὲ ἀπογυιώσῃς ἀντὶ τοῦ εἰς ἄνεσιν ἀγάγῃς καὶ ὡς οἷον εἰπεῖν ἀπομελίσῃς" γυῖα γὰρ τὰ μέλη. ὥστε 

οὐ μόνον λυσιμιελὴς ὕπνος xai ϑάνατος, ἀλλὰ καὶ ὃ παρὰ καιρὸν ἀειρόμενος, οἶνος. χαὶ οὕτω μὲν ἡ κου- 

γότης. κρεῖττον δέ ἐστιν εἰπεῖν ὕτι ᾿ϑμήρου εἰπόντος, γυιώσω μὲν σφῶιν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, 

| ἤγουν χωλανῶ, βλάψω τὰ γυῖα, δύναται καὶ τὸ ἀπογυιῶσαι τῆς αὐτῆς εἰναν σημασίας, ἵνα εἴη ὡς περ 

μάχομαι χαὶ ἀπομάχομαι; καρτερῶ. ἀποχαρτερῶ, ἀμύνω ἀπαμύνω, καὶ ἄλλα μυρία τοιαῦτα TGU- 

τόσημα» οὕτω καὶ γυιῶ καὶ ἀπογυιῶ τὴν αὐτὴν ἑρμηνείαν ἔχον χαὶ ἐν προϑέσει καὶ δίχα προϑέσεως. 

501 Τὸ δὲ μένεος ἐκτείνει μετριχῶς ἐνταῦϑα τὴν λήγουσαν διὰ τὴν ἀρέσκουσαν ᾿Αριστάρχῳ τελείων στιγμὴν 

καὶ τὸ ἐν αὐτῇ οὕτω χρονίζον καὶ στάσιμοὶ τῆς φωνῆς λόγῳ χοινῆς συλλαβὴ e. ἄλλως δέ γε δύο πωϑῶν 

ὡς πὲρ κεφραλικῶν τῶν ἐν τῇ ἕ ῥαψῳδίᾳ ῥηθέντων , οὕτω χαὶ κχοιλιακῶν ὡς ἄν τις ἐρεῖ ἐν "τοῖς Ὅμηρι- 3o 

xoig ἔπεσιν ὄντων, ἑνὸς abd κατὰ μέγεθος εἴτουν πλεονασμὸν, ὃ δὴ προχοίλιον ἐκ μεταφορᾶς τῶν 

τοιούτων λέγεται ζῴων, ἑτέρου δὲ κατ᾽ ἔνδειαν ἤτοι ἔλλειψιν, 0 σφηχῶδές τε καὶ σφηχοειδὲς λέγεταν 

χατὰ μεταφορὰν, τὴν ἐκ τῶν σφηχῶν, ἔτι δὲ καὶ λαγαρὸν τὸ αὐτὸ ix τῆς κατὰ λαγόνας ἀπαχείας, εἴη 

ἂν ὃ παρὼν στίχος τοῦ τοιούτου εἴδους ὡς τρίχρονος τὸ μέσον ἤγουν τὸν τέταρτον πόδα ἰαμβι- 

χῶς xci μὴ τετράχρονος σπονδειαχῶς ἢ δακτυλικῶς ὡς ἐχρῆν ἐν μέτρῳ ἡρωικῷ. τοιοῦτον καὶ τὸ, 

Bv εἰς Αἰόλου κλυτὰ δώματα. U ye ἄρχουσα τοῦ Αἰόλου καὶ ἡ μετ᾽ αὐτὴν, εἰ καὶ μὴ κατὰ ἴαμβον, 

ἀλλ οὖν κατὰ δροχαῖον σφηκικὴ καὶ ἁπαχής ἐστι λαγαρουμένη. χαὶ τοιαῦτα μὲν ταῦτα. προχοιλίου δὲ 

20 παράδειγμα TO, ὦ ᾿Αἰχιλεῦ Πηλέος υἱέ. ὁ γὰρ τρίτος ποὺς τετρασύλλαβος ὧν ὥγχωται οἷον τὴν κοιλίαν 

καὶ δέεται συστολῆς μετρικῆς. τοιοῦτον χαὶ τὸ, ϑώρηχας ῥήξειν δηίων ἀμφὶ στήϑεσφι. χαὶ αὐτὸ 

γὰρ ἐν τῷ τρίτῳ ποδὶ ἀσυμμετρίαν ἔχον ἐϑέλει σφίγγεσϑαν τῇ συνιζήσει. ὕμοιον καὶ τὸ roov ἔπος 

τῆς ᾿Ιλιάδος, καὶ τὸ πρὸ ὀλίγων ῥηϑὲν, βελλεροφόντης. δὲ χρύσεον δέπας ἀμφικύπελλον" καὶ τὸ, lla- 

τρόχλου ποϑέων ἀνδροτῆτα. καὶ οὕτω μὲν xci τάδε. οἱ δὲ τὸ προ"χοίλιον λαγαρὸν καλέσαντες διὰ τὸ 4o 

ἀκούειν ἴσως λαγαρὸν εἰναι, οὗ τὸ πάχος ἐχχεχένωταιν εἰς πλῦξοῦ, οὐχ (tV ἀρέσχοιεν τοῖς παλαιοῖς. 

( Vers. 266.) To δὲ, ἀλκῆς λάϑωμαι, ὃ ἐστιν ἀμελήσω τοῦ ἀνδρίζεσϑεαι, ἀνάπαλίν ἐστι πρὸς τὸ, μνή- 

σασϑὲε δὲ ϑούριδος ἀλκῆς. ἐπεὶ χαὶ τὸ λαϑέσϑαιν ἀντίχειταν φύσει τῷ μνήσασϑαι. Aidoy δὲ οἶνος 

ὃ μέλας ἢ ὃ ϑερμὸς, ὡς ἐν ἄλλοις εἴρηται.  ( Vers. 267. ) Τὸ δὲ ἄξζομαι τί δηλοῖ καὶ διὰ τί δασύνεται, 

, προείρηται. Τὸ δὲ, οὐδέ πῃ ἐστὶν, ἐλλειπτικῶς i ἔχει καὶ ὡς οἷον εἰπεῖν μυστικῶς, n λέγῃ» οὐδέ πῃ ἐστὶ 

|o δέον 5] πρέπον ἢ ὅσιον ἢ ϑεοφιλὲς 1 7 τι τοιοῦτον. (Vers, 268.) "v goy δὲ ὁ τοῦ αἵματος μιασμὸς ἄνα- 

μὲμιγμένος τῇ κόνει ἀπὸ τοῦ λύω ῥήματος διὰ τὸ δέεσϑαι λύματος ἤτοι καϑάρσεως. ἔχει δὲ τὸ ϑῆτα 

πρὸς διαστολὴν τοῦ λύτρου, Ü δηλοῖ τὸ ἄποινον ἀντιστοιχίας γενομένης, ὁποία τίς ἐστι καὶ ἐν τῷ, ἀμ- 

φιέχειν ἀμπέχειν, ὅϑεν χαὶ τὸ ἀμπίσχειν καὶ τὸ Spice καὶ ἡ ἀμπεχόνη καὶ τὸ ἀμπέχονον παρὰ 

τῷ χωμιχῷ, πρὸς ἅ σὲρ ἑτεροιοῦται τὸ σπεύδω, iE οὗ τὸ σφεδανὸν χαὶ τὸ σφόδρα, ἔτι δὲ χαὶ τὸ ἔντεα 

ὡς τὸ, ἀνά τ᾽ ἔντεα, ὕϑεν αὐτοέντης xai αὐϑέντης. τοιαῦτα δὲ καὶ ἄλλα πολλά. Πεπαλα) “μένον δὲ ἀντὶ 

τοῦ μεμολυσμένον ἐχ τοῦ παλάσσω, ἀφ᾽ οὗ καὶ ὃ πηλός. Σημείωσαν δὲ ὅτι * ̓ βχτὼρ μὲν χερσὶν 50 

ἀνίπτοις Διὶ λείβθειν οἶνον oU ϑέλει, “Γηλέμαχος δὲ ἐν Ὀδυσσείᾳ καὶ εὔχεσθαι, μέλλων τὰς χεῖρας γίπτέται. 

( Vers. 263.) Κεῖταν δ᾽ ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι καὶ τὸ τύνη Δωρικὸν ἀντὶ τοῦ σὺ, χκαϑὰ καὶ προ βραχέων, 

πλεοναζούσης τῆς νη συλλαβῆς, ὡς χαὶ ἐπὶ τοῦ ἐγὼ ἐγώνη χατὰ τοὺς παλαιούς. πιστούμενος γὰρ 

l4o ὃ ποιητὴς ἐκ μερικοῦ χαϑολικὴν γνώμην τὸ, ἀνδρὶ κεχμηκότι αὔξεσϑαι δι᾽ οἴνου τὸ μένος φησίν" ὡς 

τύνη κέχμηκας ἀμύνων σοῖσιν ἕτῃσιν, ὅ ἐστι πολίταις" πλεονάζεν δὲ ἡ νὴ συλλαβὴ οὐ μόνον ἐν τέλει 

λέξεων, ὡς εἴρηται, ἀλλὰ καὶ ἐν μέσῳ, οἷον ἐκ τοῦ μένος ἢ δύναμις γίνεται ἀμενὸς ὃ ἀσϑενὴς, καὶ 

πλεονασμῷ ἀμενηνός. οὕτω δὲ xci νῶ τὸ σωρεύω, xci προσϑέσει τῆς yi συλλ aus ἐν χαταρχῇ vij 

ἐξ οὗ τὸ ἐπενήνεον ἐν χανέοισιν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ ἔτης πολλὰ μὲν σημαίνει xar τοὺς παλαιοὺς, ἐφ᾽ οὗ 

δ᾽ ἂν τάσσηται σημαινομένου, ψιλοῦται. εἰ γὰρ καὶ ὁ ̓ Αλεξίων, φασὶ, δασύνει αὐτὸ ὡς ἀπὸ τοῦ ἑταῖ- 

ρος συγκχοπὲν; ἀλλ ἐκ τῆς συναλοιφῆς κρινόμενον, ὡς ᾿απίων φησὶ καὶ “Ἡρόδωρος, τὸ ψιλὸν πνεῦμα 
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κεκλήρωται. «Αἰσχύλος γάρ φησιν" οὔτε δῆμος οὔτ᾽ ἔτης ἀνήρ" “καὶ Εὐριπίδης, πόλει μὲν ἄρχων, 
60 φωτὶ δ᾽ ovx ἔτῃ πρέπων. συγκαταϑητέον ovv, φησὶ, τῷ AoxaAovity "“ψιλοῦντι τὸ ἔτης. CVoie. 270.) 
Ὅτι τὸ, ἔρχεο σὺν ϑυέεσσιν, ἀντὶ τοῦ σὺν ϑυμιάμασι. καὶ ἔστιν εὐϑεῖα τὸ ϑύος, ἐκ τούτου δὲ 
παρήχϑη ἡ τῶν ζῴων ϑυσία, κληϑεῖσα καὶ αὐτὴ οὕτω διὰ τὴν ἀναϑυμιωμένην χνίσσαν. Ὅτι ἐκ 
τοῦ ἃ ἐπιτατικοῦ 1) ἀϑροιστικοῦ οὐ μόνον ἀολλέες οἱ ὁμοῦ ἡϑροισμένοι xai συνειλημμένοι, ἀλλὰ καὶ 
ἀολλίζω ῥῆμα. φησὶ γάρ" ἀολλίσασα γεραιάς. (Vers. 271.) Ὅτι zoi ἐνταῦϑα ταὐτολογία κεῖται πλα- 
τεῖα, ἐκϑεμένου “Εχτορος τῇ μητρὶ ᾿ Εχάβῃ δίχα παραποιήσεως & πὲρ ἐκ τοῦ ἀδελφοῦ ᾿ Βλένου ἤκουσε 

642 περὶ τῆς ἐν τῇ ἀχροπόλει εὐχῆς. (Vers. 280.) Ὅτι τὸ, Πάριν μετελεύσομαι, ταὐτόν ἐστε τῷ "μετὰ σὲ 
εἰς τὸν Πάριν ἐλεύσομαι, οἱ δὲ μεϑ' Ὅμηρον ἐπὶ ἀμύνης καὶ ἐχδικήσεως τὴν λέξιν τιϑέασιν, οἷον, 
μετῆλϑεν ἡ δίχη τὸν κακόν. δύναται δὲ τὸ, Πάριν μετελεύσομαι, καὶ ἁπλῶς νοηϑῆναι ἀντὶ τοῦ, εἰς 10 
τὸν Πάριν ἐλεύσομαι. ἐν μέντοι τοῖς ἑξῆς, ἔνϑα ἐρεῖ ὅτι ἔβη ἡ ̓ Εχάβη, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο 
γεραιαὶ, φανερῶς ἡ μετὰ πρόϑεσις ὑστεροχρονίαν δηλοῖ, ἵνα λέγη ὅτι μετὰ τὴν ᾿Εκάβην ὥρμων ἀκο- 
λουϑοῦσαι «vtr. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐνδοιασμὸν ἐπὶ ὑπαχοὴ φράζει τὸ, ἐγὼ δὲ τὸν δεῖνα μετελεύσομαι 
ὄφρα καλέσσω, αἴ x ἐθέλησ᾽ εἰπόντος ἀκουέμεν. (Vers. 281.) Ὅτι ἐπαρᾶται πάνυ ἐνδιαϑέτως 

0 Ἕχτωρ τῷ Παάριδι οὕτως" ὥς χέν οἱ αὖϑι, τουτέστιν εἴϑε οἱ αὐτόϑι ἔνϑα νῦν διάγει, γαῖα χάνοι. 
διὰ τί; μέγα γάρ μιν Ὀλύμπιος ἔτραφε πῆμα Τρωσί τε καὶ Πριάμῳ τοῖό τε παισὶν, ἤγουν τῷ πατρὶ 
καὶ TQ ἔϑνει xci τοῖς ἀδελφοῖς, ἐξ ὧν ὡς μέρους καὶ τὴν λοιπὴν ἅπασαν δηλοῖ συγγένειαν. 
(Vers. 285.) Aéys δὲ xal ὅτε εἰ κεῖνόν γε ἴδοιμι κατελϑόντα Aioog εἴσω, φαίην xev φρέν᾽ ἀτέρπου 
ὀϊζύος ἐχλελαϑέσϑαι. τουτέστιν, εἴποιμι ἂν μηδέποτε παϑεῖν ἄτερπον καὶ ἀηδῆ καχοπάϑειαν. αἱ δὲ 

10 τοιαῦται ἀραὶ "χαὶ εἰς ἑτέρους φαύλους παραποιηϑήσονται. ( Vers. 282.) Σημείωσαι, δὲ ὅτι Ὁμήρου 20 
εἰπόντος, εἴϑε οἱ γαῖα χάνοι, χαὶ πάλιν μετ ὀλίγα, «τότε μοι χάνοι εὕρεῖα χϑὼν, ὃ Ξενοφῶν χαίνου- 

c εἰς εὖρος παρ᾽ Ὁμήρῳ τὴν γῆν εὑρηκὼς αὐτὸς καταβαίνει τῷ λόγῳ πρὸς βάϑος, καὶ φησί που ὅτι. 

ἐπεύχομαι πρὶν ταῦτα ἰδεῖν μυρίας ἐμέ γε κατὰ γῆς ὀργυιὰς γενέσϑαι, γλυχέως εἰπὼν καὶ ἀφελῶς. μετ᾽ 502 

ολίγα δὲ ἄλλως ἐρεῖ τὸ νόημα ὁ ποιητῆς" ἐμοὶ δὲ κέρδιον εἴη χϑόνα δῦναι, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ, χυτὴ 
χατὰ γαῖα χαλύπτει. (Vers. 285.) Ὅτι δὲ ov μόνον ἄτερπος, ὡς νῦν, ἀλλὰ χαὶ ἀτερπὴς ἑτέρωϑι, 
δῆλον ἐν τῷ, χῶρον ἀἁτερπέα, καὶ, ἀτερπέα δ᾽ αὐλιν ἔκυρσαν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε οἱ γράφοντες, ἄτερ 

που Οϊζύος ἤγουν δίχα χακοπαϑείας, ἐννοίας οὐχ ἀστείας προΐστανται, χαὶ ὅτι ἢ ἄτέρπος οἵζὺς δοκεῖ 

διαστολὴν ἔχειν πρὸς τινας ὑποτερπούσας, ὁποία xoi ἡ κατὰ ἔρωτας, καϑὰ δηλοῖ ᾿Ελένη, ἔνϑα ἔφη 

πρὸς “Τφροδίτην τὸ, περὶ κεῖνον, ἤγουν περὶ τὸν Πάριν, οἵἴζυε, καὶ ὁποία ἡ περὶ τῶν τέκνων γλυχεῖα 
κατὰ τὸν εἰπόντα μέριμνα, xai ὅσαι δὲ ἄλλαι κατὰ προαίρεσιν ἐπί τινι δοκοῦντι καλῷ. (an 284, ) 3o 

Ὅρα δὲ ὅτι τε ἐντελῶς ἐῤῥέϑη νῦν τὸ ̓ Ἧϊδος εἴσω, καὶ οὐ κατὰ TO, Jidog δὲ κατῆλϑε, καὶ ὅτι γενιχῇ 
20 συντέταχται τὸ κεΐσω ληφϑὲν ἃ ἀντὶ τοῦ εἰς “Αιδου, εἰ καὶ ἐν τῷ, δόμον εἴσω, ἄλλως ἀντὶ τοῦ εἰς δόμον 

εἴληπται. ( Vers: 287. ) Ὅτι ποιηταῖς φίλη λέξις, τὸ ἀολλίζειν" διὸ προσμένων αὐτῇ Ὅμηρος φϑάσας 

TE ἔφη ἄολ λίσασα γεραιάς, καὶ αὖϑις, αἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς. ( Vers. 286. ) "Ioréov 
δὲ ὅτι, ὅ πὲρ τοῖς βασιλεῦσιν οἱ κήρυκες, τοῦτο ἐνταῦϑα τῇ ̓ ἐχάβῃ αἱ ἀμφίπολοι, ἃς αὐτὴ στέλλει 

ἀϑροῖσαι χατὰ τὸν τοῦ “Ἕχτορος λόγον εἰς εὐχὴν τὰς γεραιὰς ἤτοι τὰς Nd didi κἂν οὔπω τινὲς εἰς 

So γῆρας ἤλϑον. διὸ καὶ ὁ χτωρ τὴν ἄλοχον ᾿Ανδρομάχην οἴκοι μὴ εὑρὼν οἴεται "ὡς οὕτω γεραιὰν εἰς 
᾿Αϑηνᾶς αὐτὴν ἐλϑεῖν. Ὅτι δὲ ἀμφίπολος οὐ μόνον ὄνομα δουλικὸν, ἀλλὰ mov xci τύμβου ἐπίϑετον 
ἀμφιπολουμένου, 0 ἐστι κύκλῳ περιοδευομένου, καὶ ὅτι ἡ ἀμφίπολος χαὶ πρόσπολος λέγεται χατὰ τὸ, 
προσπόλ ὧν τινὸς ὑποστενούσης παρὰ mia αν: τὸ δ᾽ αὐτὸ χαὶ ἀρσενιχῶς ὡς δηλοῖ παρὰ τῷ αὑτῷ τὸ, Áo 
ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν προσπόλων, καὶ ὅτι xci πρόπολ ος ὃ τοιοῦτος λέγεται χατὰ τὸν χωμικὸν, οὐχ andi | 
ἔστι. περὶ δὲ τούτων καὶ ; προείρηται. ὁ μέντοι ἐπίπολος οὐ δουλικὸν € ὄνομά ἐστιν, ἀλλὰ διαφέρει τῶν | 

4o προῤῥηθέντων. δηλοῖ * γὰρ τὸν μέχρι τέλους πολοῦντα χαὶ παραμένοντά τινι, οἷον, σὺ μὲν ἐμὸς ἐπί- 
πολος € ἔτι μόνιμος. Ἴσως δὲ ἔχοι ἂν ἀπορίαν, διὰ τί μὴ ὥς περ πρωτότοκος ἐν σημασίᾳ παϑητιχῇ ᾿ 

c πρῶτος τεχϑεὶς προπαροξυτόνως, πρωτοτόχος δὲ ἐν παροξυτονήσει 7 πρώτως τεχοῦσα, οὕτω χατὰ 
διαφορὰν σημασίας παϑητικῆς τε καὶ ἐνεργητικῆς ἀμφίπολος μὲν τάφος ὁ ἀμφιπολούμενος προ- 
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παροξύνεται δια παϑὸς svÀoyog εἰς ὁ ἀναλύεται, ἀμφιπόλος δὲ ἡ ἀμφιπολοῦσα πρὸ μιᾶς ἔχει τὸν 
τόνον διὰ τὴν ἐνέργειαν ἣν δηλοῖ, τὴν δὲ τούτου λύσιν ovy ὑποδύσχολόν ἐστιν εὑρεῖν. *( Vers. 288.) 5o 
Ὅτι τὸ βασιλικὸν ταμιεῖον ϑάλαμον κηώεντα λέγει, εἰπών" αἰτὴ δ᾽ ἐς ϑάλαμον κατεβήσετο κηώεντα, 
0 ἐστι τεϑυμιαμένον, εὐῶδες ὄζοντα, ἐκ τοῦ xiu, ὃ δηλοῖ τὸ καῦσαι. κυρίως δὲ κηώεις ναὸς ἢ βωμὸς, 
ἐν ᾧ ἐχαίοντο ϑύματα, ὧν ἡ κνίσσα ἐποίει ὀδωδέναι τὰ ἐκεῖ. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι παρὰ τῇ ποιήσει τὰ διὰ 
τοῦ oug ὀνόματα βραχείᾳ μὲν παραληγόμενα συστέλλονται, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, οἷον σκιόεις, 
ἠέρόεις, ἐρόεις , χκερόεις, οὐατόεις, ἀνεμύεις, μακρὰν δὲ τὴν παραλήγουσαν ἔχοντα ἐχτείνεται, οἷον 
χκητώεις, ὠτώεις. οὕτως οὖν καὶ χηώεις. TO δὲ, ἐς ϑάλαμον κατέβη, οὐ βαϑύτητα μόνον ἀλλὰ καὶ 

μέγεθος βασιλικοῦ ϑαλάμου δηλοῖ ταὐτὸν ὃν τῷ, κατέδυ πόλιν εὐρυάγυιαν. (Vers. 290. sqq.) 
503 Ὅτι τὰς Σιδωνίας γυναῖκας ἐπαινεῖ ἐπὶ ἱστουργίᾳ ὁ ποιητὴς, ἐν οἷς λέγει ἔνϑ'᾽ ἔσαν οἱ, τουτέστι 

τῇ Exam, πέπλοι παμποίχιλοι, ἔργα γυναιχῶν Σιδονίων, τὰς, ἤγουν ἃς, αὐτὸς ̓ Ἡλέξανδρος ϑεοειδὴς 

ἤγαγε Σιδονίηϑεν, ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον, ov δι᾽ αὐτὰς, ἀλλὰ τὴν ὁδὸν, ἤτοι κατὰ τήνδε χέλευϑον, 
ἣν ̓ Ελένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν. Ὅρα δὲ ὅπως εὐμεϑόδως κἀανταῦϑα ἱστολρίαν παρενέϑετο ᾿Ελλη- 6o 
γιχὴν πρὸ τοῦ δεκαετοῦς χρόνου πραχϑεῖσαν. Καὶ ὅτι τὴν ᾿ Ελένην ἁρπάσας ὁ Πάρις οὐ διὰ τῆς 
αὐτῆς ἐπανῆλθε, δι᾿ ἧς τὰ πρῶτα ἔπλευσεν, ἀλλὰ δι᾿ «Αἰγύπτου καὶ Φοινίκης καὶ τοῦ Φαρίου καὶ 
᾿Ισσικοῦ πελάγους περιοδεύσας καὶ πολὺν πλοῦν ἑλίξας, ἵνα μὴ ἐπιδιωχϑεὶς καταληφϑῇ, ἠλϑὲν εἰς 

Τροίαν, καὶ οὕτως ἐκ τῆς χατὰ (ΦῬοινίχην Σιδῶνος τὰς γυναῖκας εἴληφε, τυχὸν μὲν ὠνησάμενος, ἴσως 

δὲ xoi ληισάμενος. οὕτω ποτὲ καὶ οἱ ̓ Αργοναῦται διὰ τοῦ ᾿Ελλησπόντου εἰς Κολχίδα ἐξ ̓ Βλλάδος πλεύ- 

σαντὲς περιώδευσαν καὶ διὰ τοῦ "lorgov εἰς τὴν ᾿Αδριάδα διεκπεσόντες "μόλις ἐπανεσώϑησαν, φόβῳθ43 
20 τοῦ Αἰήτου μαχρὰ πλανηϑέντες. Σημείωσαν δὲ καὶ ὅτι ὃ μὲν ποιητὴς φησὶν ὡς ἐπλάξετο ᾿Αλέξανδρος 

ἄγων τὴν “Ἑλένην , ὁ δὲ và Κύπρια ποιήσας λέγει ὡς τριταῖος ἐκ Σπάρτης ᾿Αλέξανδρος ἀφίκετο εἰς τὸ 
Ἴλιον ἄγων ᾿ Ελένην, εὐαξὶ τε πνεύματι χρησάμενος καὶ ϑαλάττῃ λείᾳ. ϑᾶττον οὖν xatd τὸν τοιοῦτον 
ἐκεῖνος εἰς Τροίαν ἀνέπλευσεν ἢ πὲρ ὃ Νέστωρ καὶ ὃ Διομήδης ὕστερον ἐκ Τροίας ἐνόστησαν, οἱ 
τετάρτῃ ἡμέρᾳ οἴκοι ἐγένοντο, ὡς ἡ Ὀδύσσεια ἱστορεῖ. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὴν Σιδῶνα 0 ποιητὴς οὐ 
καϑ' ἡμᾶς ἐχτείνει ἐπὶ τῶν πλαγιῶν, ἀλλὰ συστέλλει ὁμοίως τῷ χελιδὼν χελιδόνος, ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ 
φαίνεται. καὶ ἔοικε χρόνων γενέσϑαι χἀνταῦϑα μετάϑεσιν, ὡς παρ᾽ ἡμῖν μὲν συστελλομένης τῆς 
ἀρχούσης τῆς Σιδῶνος, ἐχτεινομένης δὲ τῆς μετ᾽ αὐτὴν συλλαβῆς, παρὰ δὲ τῷ ποιητῇ ἀνάπαλιν. 
(Vers. 289.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι πέπλος καὶ ἐνταῦϑα οὐκ ἐπὶ ἱματίου ἀλλὰ ἁπλῶς ἐπὶ ὑφάσματος, 
καὶ ὡς ἀπειρόχαλος ὁ ̓ Αλέξανδρος, οὐ γὰρ ὠνήσατο πέπλους Σιδωνίους, ἀλλὰ τὰς ἐργαξομένας ἔσχεν, 

So ὡς ἂν ἔχῃ τὸ χαλὸν ἀνέκλειπτον. (Vers. 292.) Τὸ δὲ κἀνήγαγεν ὕψους ἐστὶ δηλωτικχὸν - καλῶς 19 
εἴρηται, ὡς τοῦ εἰς Τροίαν ἐκ τῶν νοτίων nÀoov ἀναγωγῆς τινὸς ἤτοι ἀναβάσεως καὶ ὡς εἰπεῖν ἀνά- 

aov ὄντος, 0 περ καὶ ὃ ἐκεῖϑεν ἀγαάῤῥοος ᾿ Ελλησπόντιος κατάῤῥους δηλοῖ. διὸ χαὶ κατωτιχὰ τὰ xa 

“Ελλάδα ὃ κοινὸς λόγος φησὶν, ὡς κάτω χειμένων τῶν ἐχεῖ πρὸς τὰ καϑ' rua. (Vers. 290.) Τὸ δὲ, 
αὐτὸς ᾿Αλέξανδρος, ἐῤῥέϑη μὲν πάντως ἐξοχικῶς, ὑποχρύπτει δέ τι καὶ ϑαυμασμοῦ, εἰ οὕτω φεύγων 
ἐναγώνιος τοιάδε περιεργάζεται. (Vers. 292.) Τὸ δὲ εὐπατέρειαν, D δηλοῖ τὴν εὐγενῆ, ἀπὸ εὐθείας 

παρῆκχται τῆς εὐπάτηρ εὐπάτερος" τὸ μέντοι εὐπάτωρ τῆς peo Ὁμηρόν ἐστι χρήσεως. (Vers. 294. ) 

Τὸ δὲ ἐπιπλῶς, περὶ οὗ καὶ προεῤῥέϑη, μετοχή ἐστι κατὰ ἀποχοπὴν τοῦ ἐπιπλώσας, ὡς ἀρέσχει τοῖς 

παλαιοῖς. οὐ γὰρ διδόασιν εἰπεῖν ὅτι ἀπὸ τοῦ πλῶμι ῥήματος γίνεται. ( Vers. 295.) ὅτι οἶνον ἄειρε 

ἀντὶ τοῦ πρόσφερε εἰπὼν ἐνεργητικχῶς ἐνταῦϑα παϑητικῶς πέπλον ἀειραμένη φησὶ, iia p pe 

4o xci σημείωσαι τὴν τῶν τοιούτων διαϑέσεων διαφορᾶν. : ( Vers; 294.) Ori σεμνύνων κομματικὼς 

καὶ πρὸς κάλλος παρισωτιχὸν ὃ ποιητὴς τὸν τῇ 4ϑηνᾷ ἀνατεϑέντα πέπλον φησίν" ὃς κάλλιστος - 

ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος, ἀστὴρ δ᾽ ὡς ἀπέλαμπεν, ἔχειτο δὲ velatog ἄλλων, ἡγουν m Ene " 
Ἄζων, ὡς ἔκκριτος δηλαδή. χρήσιμα δὲ ταῦτα εἰς ἔπαινον ἀγαϑοῦ πέπλου. (Vers. 2 95. ) ρα EC 
ἔχειτο, ἐξ οὗ παρῆχται τὸ χειμήλιον. “ΣΣημείωσαι δὲ ὅτι καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ τὸν ὑπὸ τῆς — τῷ | t 

μάχῳ δοϑέντα πέπλον ὁμοίως ἐχφράζει, ὃς ἔργον ἣν τῶν" Ελένης χειρῶν. δηλοῖ δὲ τὸ, i i » 

κίλμασι, ποιότητα ποικιλμοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὅμοιον TQ παμποίχιλος, ὁ πὲρ μόνον πλὴ 0g ποι 
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μάτων δηλοῖ. (Vers. 500.) Ὅτι παρὰ μὲν τοῖς ὕστερον αἱ ἱέρειαι παρϑένοι ἦσαν, καὶ ϑάνατος ἡ ἦν αυ- 
ταῖς ἐπιτίμιον διαχορηϑείσαις, ὡς ἱστόρηται ἐπί τε ἄλλαις καὶ τῇ τοῦ Popov καὶ Pouviov μητρὶ, 1) παρὰ 

βραχὺ ἠλϑὲ ϑανεῖν διὰ τὸ ἐν ἀξίᾳ ἱερείας οὖσα τεκεῖν. Ὅμηρος δὲ τὴν Κισσέως Θεανὼ τὴν ᾿Ἄντήνορος 

γυναῖχα, ἱέρειαν παραδίδωσιν ᾿Ἁἀϑηνᾶς, οὔτε κληρωτὴν οὔτ᾽ ἐκ γένους οὔτε ἑνὸς ψήφῳ, ἀλλ ἣν, ὡς 

οἱ παλαιοί φασι; τὸ πλῆϑος εἵλετο. φησὶ γάρ᾽ ϑύρας D Θεανὼ xaAA μπάρῃος Κισσηὶς, ἄλοχος Av- 

τήνορος" τὴν γὰρ Τρῶες ἔϑηχαν ᾿4“ϑηναίης ἱέρειαν, ἧς ἀρσενικὸν ἱερεὺς ἀναλόγως τῷ βασιλεὺς βασί- 

λεια. iiie. 299.) Ζητητέον δὲ περὶ τῆς Κισσηίδος Θεανοῦς εἴτε Κισσέως ἦν ϑυγάτηρ, ov xar Lwv- 

ριπίδην xoi ἡ Exe, εἴτε ἑτέρου. ( Vers. 500. ) Τὸ δὲ ἔϑηκαν καιρία λέξις ἑξῆς χαὶ ὁ ϑεσμοϑέτης. 

3o ( Vers. 301.) Or. ὀλολυγὴν τὴν τῶν "γυναικῶν εὐχὴν καλεῖ ὁ ποιητής. καὶ τὸ σὺν οἴχτῳ αὐτὰς εὖχε- 

σϑαι ὁλολύζειν φησίν. ᾿Ενταῦϑα οὖν εἰπὼν, αἱ δ᾽ ὀλολυγῇ πᾶσαι ᾿4ϑήνῃ χεῖρας ἀνέσχον, ἐπάγει μετ᾽ 10 

ὀλίγα" ὡς αἱ μὲν εὔχοντο. Οἱ δὲ νεώτεροι ἐπὶ τοῦ κλαίειν T0 ὀλολύζειν ἔϑεντο χατὰ τὸ, ἀνωλόλυξε τὸν 

ψεανίαν, ἐξ οὗ xoi Ogvsov ἡ OAoÀvyov ὡς ἐκ τοῦ τρύζειν ἡ τρυγῶν, ἣν λαλιστάτην καϑὰ καὶ τὴν 
κερκώπην D παροιμία οἶδεν. οὕτω δὲ καὶ ἐκ τοῦ ὁλοφύζειν ὑλοφυγῶν, καὶ πλεονασμῷ τοῦ Ó ὁλο- 
φυγδὼν ἡ παρὰ Θεοχρίτῳ, εἰ μὴ ἄρα ὥς πὲρ ὀλοφύζω ὁλοφυδνὸν, οὕτω καὶ ὁλοφυδὼν , xa προς- 
ϑήκῃ τοῦ y ὀλοφυγδὼν, χατὰ τὸ ἐδούπησαν ἐγδούπησαν. ᾿Ιστέον δὲ aci ὅτι xad ᾿Ηρόδοτον ἐχ 4ι- 

βύων ἦλϑεν εἰς “Ελληνας τὸ ὁλολύζειν ἐπὶ ἱεροῦ. λέγει δὲ ὁ αὐτὸς xal ὅτι Δοκεῖ μοι ὡς ἡ ὀλολυγηὴ ἐπὶ 

τῶν ἱερῶν ἐν ifo πρῶτον ἐγένετο" κάρτα γὰρ ταύτῃ χρῶνται αἱ Zifvooat. καὶ ὅρα τὸ ἐπὶ ἱεροῦ xot 
τὸ ἐπὶ τῶν ἱερῶν. ἔοικε γὰρ καὶ ἔξω ἱερῶν γίνεσϑαι τὴν «Ζιβυκὴν ὁλολυγὴν, ποιὰν οὖσαν γυναικείαν 
φωνὴν ἐξηλλαγμένην τῆς συνήϑους, τὰ μὲν πρῶτα, ὡς εἰκὸς, καὶ ἐν ἑτέροις τόποις ἀπηχουμένην, 
ὕστερον δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἱερῶν ἐν εὐχαῖς. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καὶ Πὺὐριπίδης ἀντίμολπον ὀλολυγῆς κωχυτὸν 20 

4o εἰπὼν δηλοῖ ὡς ὃ "uiv κωχυτὸς αὐτόχρημα ϑρῆνος ἐστὶν. ἡ δὲ ὀλολυγὴ ἀπεναντίας αὐτῷ ϑεοῦ ἐπίχλη- 
σις καὶ εὐχὴ μετὰ ἐμμελοῦς τινὸς γυναικείου ἐνθεασμοῦ ἀτραχύντου οἶμαι χαὶ λειοτάτου, ὡς καὶ ἡ τῆς 504 
λέξεως ὀνοματοποιία δηλοῖ. Ὅτι δὲ καὶ ἕτερόν ἐστιν εὐχῆς τῆς ἁπλῶς ἡ ὀλολυγὴ καὶ ὅτι διαφέρει τοῖ 

κλαίειν καὶ τοῦ αἰάζειν, δηλοῖ xci τὸ περιφορούμενον ᾿Ϊπποχράτειον συμβολικὸν, ἐν ᾧ φέρεται ὅτι 
ἀσπαζόμενοι, ὑπισχνούμενοι, κελεύοντες, εὐφημέοντες, εὐχόμενοι, ὀλολύζοντες, εὐαγγελιζόμενοι, ἐς 
πᾶσαν ἴησιν ἀγαϑοί" αἰάζοντες δὲ ἢ) κλαίοντες 1) συμπεπλεχότες τὰς χεῖρας ἢ περιηγκωνισμένοι χαὶ 
ἑξῆς ἐς πᾶσαν ἰατρείην χαχοί. Ὅτι ὥς πὲρ ὃ ἐφιέμενος λείας ἀγελείαν ᾿4ϑηνᾶν ἐπεκαλεῖτο, οὕτως οἱ 
περὶ σωτηρίας πόλεως χεῖρας αὐτῇ ἀνέχοντες, ὡς νῦν οἱ Γρῶες, ἐρυσίπτολιν AO1vày ἐπεβοῶντο, ἤγουν 

φύλακα πόλεως, ἀπὸ τοῦ ἐρύω τὸ φυλάσσω. (Vers 305.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι οὕτως ἡ Θεανὼ χατεύχεται. 
Διομήδους πρὸς ᾿4Ιϑηνᾶν" πότνια ἐρυσίπτολι, δῖα ϑεάων, ἄξον δὴ ἔγχος Διομήδεος, ἠδὲ καὶ αὐτὸν So 
πρηνέα δὸς πεσέειν, καὶ τὰ ἑξῆς. ἐν οἷς χεῖται παράλληλα τὸ αὐτίκα καὶ τὸ νῦν ( Vers. 508.) εἰς ἔνδει- 
ἕξιν σαφῆ τοῦ κατὰ ταύτην τὴν ὥραν. φησὶ γάρ᾽ ὄφρα τοι αὐτίκα νῦν ἱερεύσομεν. πολλαχοῦ δὲ τὰ 

50 ὑη ϑέντα ἐπὶ συμμαχίᾳ παρῳδηϑήσεται. εἰ δὲ δοχεῖ ἀλογίστως εὔχεσϑαι ἡ Θεανὼ πρηνέα πεσεῖν τὸν 
Διομήδην (τί γάρ, φασιν, ἐὰν ὕπτιος πέσῃ) ἀλλ᾽ ἡ εὐχὴ βούλεται φεύγοντα πεσεῖν τὸν ἥρωα. ἵνα μὴ 
εὐγενῶς ἀποϑάνῃ ἀνδριζόμενος καὶ οὕτω xor& στέρνων δεξάμενος τὴν πληγὴν. καὶ ὅτε δὲ εἴπῃ, ὅτι 
πολλοὶ ἔπεσον πρηνεῖς τὲ χαὶ ὕπτιοι, πρηνεῖς μὲν λέγει. ὡς καὶ ἑτέρωϑε ἐγράφη mov, τοὺς ἐν φυγῇ 
πεσόντας, ὑπτίους δὲ τοὺς ἐξαντιπροσώπου μάχης. ( Vers. 306.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτε τὸ, ἄξον δὴ ἔγχος 
Διομήδεος, γυναικικοῦ ἀφελ οὖς ἤϑους ἔστιν εὐχή. εἰς τί γὰρ εὔχεται ἀχρειωϑῆναι τὸ ἡρωικὸν ἔγχος, 
εἴ πὲρ αὐτὸν ἐχρῆν πεσεῖν; ὃ δὴ κεφάλαιον ἣν τῆς εὐχῆς, εἰ μὴ ἄρα εὔχεται προχατεργασϑῆναι σὸν . 
ἥρωα λύπῃ διὰ τὸ χάταγμα τοῦ ἔγχους, εἰτα καὶ πρηνιχϑήναι, ὥς τις ἔφη. Vers: 311.) Ὅτι τὸ, ὡς 4o 

60 ἔφατ᾽ εὐχομένη, ἀνένευε δὲ Παλλὰς 4“ϑηήνη, “προαναφώνησίς ἐστι παραμυϑουμένη ἀχροατὴν φιϊλέλληνα 

ὡς οὐδέν τι πείσεται ὃ καλὸς Διομήδης ἐξ ὧν ἐκείνου ἡ Θεανὼ κατηύξατο. πῶς δ᾽ ἂν xoi ἐκαχοποιήϑη 

πρὸς 4ϑηνᾶς ἢ πρὸ βραχέων ἀριστέα ἐχεῖνον κατὰ Τρώων ἐξέφαινεν;; εἰ δὲ δοκεῖ σφαλῆναι ὃ σοφὸς 

644rà μαντικὰ " E2svog, ἐφ᾽ οἷς τὴν ἐπὶ εὐχῇ συμβουλὴν ἔϑετο, ἔστιν εἰπεῖν ὅτε "oU πρὸς τὰ τοῦ ᾿ Ελένου 
ἀνανεύει, ἀλλὰ πρὸς τὰ τῆς Θεανοῦς ἡ ̓ Δϑηνᾶ. οὐ γὰρ ηὔξατο ἁπλῶς ἀποσχεῖν ἐκεῖνον τῆς Ιλίου 
κατὰ τὸν τοῦ ᾿Βλένου λέγον, ἀλλὰ καταῤῥῖψαι πρὸ τῶν Σκαιῶν πυλῶν. οὔκουν 0 EAsvog φαύλως 
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παργνέεσεν, ἀλλ ἡ Θεανὼ κακῶς εὔξατο, διὸ οὐδὲ εἰσήκουσται. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι τῇ ἀνανεύσει ἐναν- 
τίον ἡ ἐπίνευσις, ὡς δηλοῖ τὸ, κυανέῃσιν ἐπ᾿ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων. εἴη δὲ ἂν αὖϑις τὸ ἐπινεῦσαι ὡς 
ἐπὶ δόσει κατὰ τὸ, ἕτερον μὲν δῶκε ϑεὸς, ἕτερον δ᾽ ἀνένευσεν. (Vers, 314.) Ὅτι τὸ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου 
τεκ ᾿μυριοῦσιν ἀπειρόκαλον καὶ οἱ οἶχοι αὐτοῦ. φησὶ γάρ" πρὸς δώματ᾽ ᾿“λεξάνδροιο βεβήκει χαλὰ, τά 10 

505 ὁ αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν, οἱ τότ᾽ ἄριστοι ἦσαν vi Τροίῃ ἐριθώλακι τέχτονες ἄνδρες, ot οἱ ἐποίη- 
σαν ϑάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν ἐγγύϑι τε Πριάμοιο καὶ Ἕκτορος ἐν πόλει ἄχρῃ, ἤτοι ἐν ἀχροπόλει, 
ὡς καὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται. ( Vers. 315.) Τόιτονας δὲ κατὰ ὄνομα γενικὸν xci τοὺς οἰχοδόμους λέχει, 
ὧν πρωτότυπον τὸ τεύχειν, ῥηθὲν ἀνωτέρω χατὰ τρόπον ἐτυμολογίας ἐν τῷ, αὐτὸς ἔτευξεν, ὃ ταὐτόν 
ἐστι τῷ ἐποίησεν, ὡς δηλοῖ ἐπαχϑὲν τὸ, ἐποίησαν ϑάλαμον, τουτέστιν ἔτευξαν. ( Vers. 316.) Ἔνϑα 

10 ᾿σημειωτέον τὸ, ἐποίησαν αὐλὴν. χρήσιμον ὃν εἰς τὸ ἐν Ὀδυσσείᾳ τυχτὸν δάπεδον. δῆλον γὰρ ὡς οὐκ 20 
ἂν εἴη ἀπεοικὸς ποιητὴν αὐλὴν εἰπεῖν καὶ τυχτὸν δάπεδον, τουτέστιν οὐ φύσει τοιοῦτον ὃν ὁποῖον ἦν, 
ἀλλ ἐξ ἐπιτεχνήσεως τεκτόνων, οἱ περιγράφοντες αὐλὰς πρὸς συμμετρίαν τοῦ περιείργοντος ἕρχους 
οὕτω τεύχουσιν αὑτὰς, οὐ γὰρ ἂν ἄλλως. Ὅρα δὲ καὶ τὸ ἐν τρυφῇ ἀπέριττον τῶν ἡρώων. εἰ γὰρ καὶ 
καλὰ τὰ δώματα τοῦ ᾿4Δλεξάνδρου, ἀλλ᾽ οὐ πολλὰ, ϑάλαμος δὲ εἷς ὃ ἐνδοτάτω xci τὸ ἐξωτέρω αὐτοῦ 
δῶμα καὶ μετ᾽ αὐτὰ ἡ αὐλή. Ὅρα δὲ xci ὕτι δυνάμενος "εἰπεῖν, τὰ αὐτὸς ποίησεν, ὥκνησε τὴν ἄχαι- 30 
ρον χάσμην, συμμύσας αὐτὴν συνδέσμου φίλου ἐνθέσει τῇ τοῦ ῥά. ( Vers. 3517.) Τὸ δὲ, ἐγγύϑι Πριά- 

. μοιο χαὶ ἔχτορος, παραγγελία ἐστὶ τοῦ χρῆναι, εἰ δυνατὸν τοὺς συγγενεῖς ξυνοικεῖν τοῖς χρηστοτέροις 

ἐπὶ συγχροτήσει βίου. (Vers. 318.) Ὅτι τὸν “Εχτορα ἐπιστάντα τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ ἐν τῇ ἀχροπόλει 
0 ποιητὴς οὕτω διαζωγραφεῖ" ἐν δ᾽ ἄρα χειρὶ ἔγχος ἔχ᾽ ἑνδεκάπηχυ, πάροιϑε δὲ λάμπετο δουρὸς αἰχμὴ 

20 χαλχείη, περὶ δὲ χρύσεος ϑέε πόρκης. “Ὅρα οὖν τὸ σχῆμα τοῦ ἥρωος ὡς ἐν γραφῇ. οὐ γὰρ οἷά τις μαλ- 
ϑαχὸς χαϑέζεται ὡς ἀπὸ μόχϑου, ἀλλὰ φερεπονῶν ἐπερείδεται μόνον τῷ δόρατι. ( Vers.319.) ᾿Ιστέον 
δὲ ὅτι v0 , ἔγχος ἔχε, τρόπος ἐτυμολογίας ἐστὶν ὡς τοῦ ἔγχους ἀπὸ τοῦ ἔχειν ὀνομαζομένου, καὶ ὅτε τὸ 
ἔγχος ἔχ᾽ ἑνδεκάπηχυ οἱ μὲν ἀσυναλείπτως γράφοντες νοοῦσι δεκάπηχυ τὸ τοῦ "Exropog ἔγχος, οἱ δὲ 
μετὰ συναλοιφῆς λέγουσιν ἑνδεχάπηχυ, ᾧ καὶ ἀρέσχονται οἱ παλαιοὶ, λέγοντες καὶ ὅτι τὸ ναύμαχον 
διπλάσιον τούτου ὡς ἐκ δύο συμβληϑὲν, ὅ περ δύο xoi εἰχοσίπηχυ λέγει ὃ ποιητής. «ΣΣημείωσαι δὲ καὶ 
ὕτι ἐνταῦϑια μὲν λάμπεσθαι λέγει ἁπλῶς "τὴν αἰχμὴν τοῦ Ἕχτορος, ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ τὰ τῶν ᾿“ργείων 4o 
ἔγχεα λάμπειν ἐρεῖ ὡς ἀστραπὴν Διός. ( Vers. 320.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι τὸ ἔγχος μερίσας εἰς δύο δόρυ μὲν 
εἶπε τὸ ξύλον αὐτοῦ, αἰχμὴν δὲ αὐτὸν τὸν προλάμποντα σίδηρον. τὸν μέντοι χρίχον, ὃς περεϑέει καὶ 

περιάγεται ἑλίσσων τὸ ξύλον, εἰς Ὁ ἐμβέβληται ἡ αἰχμὴ, ὃν ἡ ἀπερινόητος γλῶσσα κουσπίον φησὶ, ἐκ 

So μεταφορᾶς τοῦ περὶ τοὺς πόδας ξυλίνου δεσμοῦ πόρχην ὁ Ὅμηρος καλεῖ. Ὅτι δὲ τὸ περιϑέειν κυχλοτέ- 

ρδιαν δηλοῖ, διαδείχνυσι καὶ ὁ ἐν ̓ Οδυσσείᾳ ϑόλος ἐκ τοῦ ϑέειν ἐτυμολογούμενος, ὡς ἐῤῥέϑη ἐκεῖ. Erv- 

μολογεῖται δὲ ὃ πόρχης ix τοῦ περιχεῖσϑαι ἢ ἐκ TOU περιέχειν, τραπέντος ᾿Ιωνικῶς τοῦ δασέος χ εἰς 

τὸ ἀντίστοιχον ψιλόν. (Vers. 319.) Σχοπητέον δὲ εἴ περ τὸ ἑνδεκάπηχυ καὶ πρὸς διαστολὴν τινὰ 

εἴρηται καὶ σαφήνειαν, ὡς ἔγχους δυναμένου καὶ τοῦ ξίφους λέγεσϑαι. Σοφοκλῆς γὰρ ἔγχος περιπετὲς 

εἰπεῖν ἐτόλμησεν, ᾧ περιπέπτωκεν Αἴας, ξίφος ὃν ἐχεῖνο πάντως" τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ βέλος τολμηρῶς ἔφη 

ἐν τῷ, ἔγχος ἔγϑιστον βελῶν, ὡς δοϑὲν ὑπὸ ἐχϑροῦ τοῦ “Εχτορος. δῆλον δὲ ὡς οὔτε Ἕχτωρ δόρυ ἔδω- 
xev «Αἴαντι, ὁ ταὐτίξεται πρὸς ἔγχος, καὶ ὅτι οὐ βάλλεται ἔγχος τὸ κατὰ τὸ ξίφος" ἑχηβολίαν γαρ 

ἡ τοῦ βέλους λέξις δηλοῖ. ἴσως οὖν "καὶ ἐπ᾽ ἀμφοῖν τετόλμηκεν ὁ Σοφοκλῆς καινότερον. (Vers. 22 1.) 5o 

Ὅτι τὸν περί τι πεπαιδευμένον οὐδὲ iv ἀργείας καιρῷ τοῦ ἔργου χρὴ ἀπέχεσθαι Hg τὸ παντελές. 

&o ᾿Δλέξανδρον οὖν κατὰ τὴν Ὁμηρικὴν ἱστορίαν εὗρεν ὃ "Exrop ἐν τῷ ϑαλάμῳ καὶ τῇ γυναιχωνίτιδι 

οὐ πεσσοῖσι τερπόμενον ἢ ἄλλως ἀνειμένον ἀλλὰ περικαλλέα τεύχε᾽ ἕποντα , O διασαφῶν ὃ ποιητὴς 

ἐπάγει" (Vers. 522.) ἀσπίδα καὶ ϑώρηκα καὶ ἀγκύλα τόξ᾽ ἁφόωντα, ὃ ἐστι ψηλαφῶντα, ᾿ΖΘΟΜΟΒΕ: 

γον, φιλοκαλοῦντα. ἐποίει δὲ τοῦτο ἴσως μὲν καὶ ταῖς γυναιξὶν ἐνδεικνύμενος » οὐ μὴν δὲ ἀλλα καὶ 

διὰ τὸ φύσει ἐπιῤῥεπῶς ἔχειν πρὸς αὐτά, εἶχε δέ που καὶ αἰδημόνως, ἐὰν ἡ μὲν Ἐλένη veis ὄβφινε- 

λοις ἐκέλευεν ἔργα, αὐτὸς δὲ ἀργῶν ἐκάϑητο. τίνες δὲ αἱ ἀμφίπολοι, ὃ ποιητὴς κἀνταῦϑα ἡρμηνεῦσεν, 

εἰπών" (Vers. 553.) Ελένη δὲ μετά ῥὰ δμωῇσι γυναιξὶν ἧστο, καὶ ἀμφιπόλοισι περιχλυτὰ ἔργα 
ΓΟΟΜΜΈΝΤΟΙΝ Ir1ap. Tow. II. " 
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χέλευε, δηλῶν ὡς ταὐτὸν γυναῖκες διωαὶ καὶ ἀμφίπολοι. ( Vers. $22.) ᾿Ενταῦϑα δὲ Com καὶ 

ποιητικὰ πάρισα τὸ, τεύχε᾽ ἕποντα, καὶ τὸ, τόξ᾽ ἁφόωντα. ἐκ δὲ τοῦ ἁφόω γίνεται χαὶ τὸ ψηλαφῶ, 

λέξις αὕτη μουσικὴ, ἐπεὶ καὶ κυρίως ἐπὶ χορδῶν τὸ ψηλαφᾶν λέγεται παρὰ τὸ τὸ ψαλτήριον ἁφᾶν. 

6o (Vers. 221.) ᾿Ιστέον δὲ xoi ὅτι τὸ uiv rtU/s ἕποντα, ταὐτόν ἐστι τῷ ἀμφέποντα, "περιέποντα, 
περὶ αὐτὰ πονούμενον. ( Vers. 323.) Τοῦ δὲ διιωῆσι εὐθεῖα ἑνιχὴ uiv ἡ δμωὴ , “πληϑυντικὴ δὲ 

αἱ δμωαί. οὐκ ἄδηλον δὲ ὅτι ἐν ἄλλοις, ἔστι γράψαι ποτὲ xci ὅὃμωίσι διὰ τοῦ ( ἐκ τοῦ δμωὶς 

δμωίδος. (X ers. 526.) Ὅτι zai ἐνταῦϑα τὸν ἀδελφὸν Πάριν “Εχτωρ ἐνείχεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν, 

εἰπών" δαιμόνιε, οὐ μὲν καλὰ, ἀντὶ τοῦ OU καλῶς, χόλον τόνδ᾽ ἔνϑεο ϑυμῷς ἤγουν ἐνέϑου τῇ ψυχῇ 

xci τὰ ἑξῆς. Καὶ σημείωσαν ὅπως τὴν τοῦ ἀδελφοῦ δειλίαν συσχιάζων καὶ μὴ ἀνέδην ἐξονειδίζων χόλον 

αὐτὴν εὐσχημονέστερον λέγει, ὡς δῆϑεν χολουμένου τοῦ Πάριδος κατὰ τῶν Τρώων, οἷα μισούντων 
θ45αὐτὸν zai διὰ *roUro ἐκδεδωκότων εἰς μονομαχίαν τῷ Μενελάῳ. καὶ οὕτω μὲν ὁ “Εχτωρ. (Vers. 333.) 

ὃ δὲ Πάρις καὶ ἐν τούτοις, ὡς καὶ ἐν τῇ Y ῥαψῳδίᾳ, XGT αἶσαν ὁμολογεῖ φιλονειχηϑῆναι οὐδ᾽ 
ὑπὲρ αἶσαν, καὶ οὐκ ἔχει τι ἀντειπεῖν γενναῖον, δεξ ξάμενος δὲ ὡς ἀληϑῆ τὸν τοῦ ἀδελφοῦ λόγον λέγει 
ὅτι, οὔτοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλῳ οὐδὲ νεμέσσει ἥμην ἐν ϑαλάμῳ, ἔϑελον δ᾽ ἄχεϊ προτραπέσϑαι, 
ἤγουν εἰ καὶ ἐχολούμην, καϑὰ καὶ σὺ λέγεις, τοῖς Τρωσὶν, ἔτι δὲ καὶ iveuécov, ἀλλ οὐ τοσοῦτον διὰ 
ταῦτα ἐκαϑήμην οἴχαδε, ἀλλὰ διὰ λύπην ἁπλῶς ϑέλων ἄχεϊ προτραπέσϑαι, ἤγουν χώραν ἢ μᾶλλον 
ἐχτροπὴν δοῦναι τῇ λύπῃ" καὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν, ἤϑελον μὴ ἄντην ἰέναι τῷ ἄχει, ἀλλὰ προτραπέσϑαι 
αὐτῷ καὶ οἷον τραπῆναι εἰς φυγὴν καὶ κατανωτίσασϑαν ἐν τῷ ἀποστῆναι μὲν τῆς μάχης, καϑεσϑῆναν 
δὲ πρὸς ὥραν ἐν τῷ οἴχῳ. Καὶ σημείωσαι ὕπως τοῦ ἀδελφοῦ δόντος εὐπρόσωπον αἰτίαν γυναιχισμοῦ 
τῷ Πάριδι, καὶ ἐπίτηδες εἰπόντος μὴ δειλιᾶν αὐτὸν τὴν μάχην, ἀλλὰ χολοῦσϑαι τοῖς Τρωσὶν, ὃ Πάρις 

ιοοῦ μόνον αὐτὸ δέχεται ὡς ἀληϑὲς, ἀλλὰ καὶ νεμεσᾶν τοῖς Τρωσὶ λέγει, τουτέστιν οὐ “μόνον χολοῦ- 
σϑαι τὴν ἁπλῶς χολὴν, ἀλλὰ καὶ τὴν μετὰ δικαίας μέμψεως. εἰ δὲ καὶ τὸν χόλον καὶ τὴν νέμεσιν ἀπο- 
λέξεται, τὸ γοῦν ἔχειν ἄχος, 0 ἐστι λύπην, ὀκνεῖ ἀρνήσεσθαι. οὕτω δεινὸς ὃ Πάρις αἰτιᾶσϑαι τοὺς 
οὐδὲν αἰτίους. (Vers. 557.) Τὸ δὲ ἐπαγόμενον ἔχει τι καὶ καταγέλωτος. φησὶ ; γὰρ ὅτε, γῦν δέ με πα- 
ρειποῦσ᾽ ἄλοχος μαλακοῖς ἐπέεσσι ὥρμησεν εἰς πόλεμον. γελοῖος γὰρ ὁ ὑπὸ γυναικὸς εἰς ̓ μάχην ἐρεϑιεζό- 
μένος, ὃ περ καὶ ὁ Πάρις ἐπιγνοὺς ἐπάγει" δοχεῖ δέ μοι. ὧδε καὶ αὐτῷ λώιον εἶναι. ἣν γὰρ ἂν πάνυ 
μεμπτέος, εἰ μὴ δοκοῦν αὐτῷ ὑπὸ τῆς “Ἑλένης εἰς μάχην ὥρμητο. (Vers. 333.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε τὸ; 

οὐδ᾽ ὑπὲρ αἶσαν, ταὐτόν ἐστι τῷ κατ᾽ αἶσαν" διὸ καὶ ἐπιμονὴν ὃ λόγος ἔχει τὴν xar ἦϑος ἀληϑευτι- 
χήν" καὶ ὅτι ὅμοιον καὶ παρὰ τῷ φιλομήρῳ Σοφοκλεῖ τὸ, γνωτὰ ROUX ἄγνωτά μεν καὶ τὸ, ἡδὺς 

οὐδὲ μητρὶ δυσχερὴς, καὶ τὸ, οὔτε τι τοῦ μὴ ϑανεῖν προμηϑὴς, τό τε μὴ βλέπειν éroiuo* καὶ ὅτι τὸν 

Πάριν ψευσάμενον ἐν τῷ νέμεσιν ἔχειν εἰπεῖν χατὰ Τρώων ἡ ̓ Ελένη μετ᾽ ὀλίγα αἰτιάσεται ὡς νεμέσεως 
ἀνεπιστήμονα. Ὅρα δὲ καὶ τὸ, χόλον ἔνϑεο ϑυμῷ, τουτέστιν ἐνεκότησας. 0 γὰρ ἀπόϑετος χόλος κότος 
ἐστί. (Vers. 557.) Τὸ δὲ παρειποῦσα ταὐτόν ἐστι τῷ παραπείσασα, ὡς καὶ ἐν τῇ ἄλφα ῥαψῳδίᾳ κεῖται. 

20 Μα"λαχὰ δὲ ἔπη λέγει τὰ παραμυϑητικχὰ, ὡς τῆς λύπης σχληρυνούσης, ἢ μᾶλλον τὰ πειστιχά. εἶτα 
ὃ Πάρις τὴν ἀγαϑὴν ἐλπίδα προβεβλημένος ἐπάγει" γίχη δ᾽ ἐπαμείβεται ἄνδρας. γνωμιχὸν δέ ἔστε 
τοῦτο, ἐν ᾧ ἄνδρας ὃ 0 ποιητὴς λέγει i ἢ τοὺς ἀνδρείους 7 ἢ ἁπλῶ ὥς, τοὺς πολεμιστάς. ( Vers. 553.) ᾿Ιστέον 
δὲ ὅτι τὸ, "Exrog, ἐπεί μὲ χατ᾽ αἰσαν ἐνείκεσας οὐδ᾽ ὑπὲρ αἶσαν, ἐνταῦϑα μὲν εὐθὺς ἀποδίδωσι τὸ 

ἑξῆς τῆς συντάξεως " ἐπάγει γὰρ, τοὔνεχώ τοι ἐρέω. ἐν δὲ γε τῇ γάμμω ῥαψῳδίᾳ τοιοῦτον χεῖται οὐδὲν 
εἰς ἐννοίας ἀπόδοσιν χαίτοι ὀφειλόμενον χεῖσϑαι. διὸ καὶ ταραχήν τινα n ἀπόδοσις ἐχεῖ ἔχει ἀμφίβο- 
λον. (Vers. 363. ) “Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι 0 Ἔχτωρ ἀκούσας τοῦ ἀδελ φοῦ ὅτι γυνὴ παρορμᾷ εἰς μάχην 
αὑτὸν, χαὶ ὥς: περ ὑπὸ στρατηγῷ τῇ γυναικὶ τάττεται, ἀστείως μετ᾽ ὀλίγα αὐτῇ ἐπιτρέπει τῇ iiv 
διεγείρειν τὸν ἄνδρα εἰς μάχην, εἰπών" ἀλλὰ σύ y ὄρνυϑιε τοῦτον καὶ οἷον ὑπάλειφε ἀναπεπτωκότα 

εἰς μάχην , ἐπειγέσϑω δὲ χαὶ αὐτός. οὕτω γὰρ καὶ ἐκεῖνος ἔφη ἐν οἷς εἶπεν ὅτι ἄλοχος ὥρμησέ ως εἰς 

πόλεμον, δοχεῖ δέ μοι καὶ αὐτῷ λῷον εἶναι. Καὶ ὅρα ὅπως ἡ ̓Ἐλένη οὕτω δύναται πείϑειν, ὡς καὶ εἰς 
πόλεμον. ἐξάγειν, οὐδὲν ἧττον τοῦ ϑρυλλουμένου Τυρταίου ἐρεϑίζειν εἰς μάχην λόγοις ἔχουσα. εἴποις 

Sov οὖν ὕτι χἀνταῦϑα κῶς χαὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ χρατήρ τις τῇ ̓ Ελένῃ ἐστὶν, οὗ πὲρ ὃ πιὼν κᾶν ἐντύχῃ 
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πολλοῖς πτώμασι νεχρῶν ᾿ οὐ δεδίττεται. ὃ δὲ τοιοῦτος aperi 5 συμβουλευτικὴ τῆς ἡρωίδος ὁμιλία 
ἐστίν. ( Vers. 826.) Ὅτι ὃ μάχης αἴτιος ἀκούσοι ἂν πρὸς τοῦ αὐτὸν μεμφομένου τὸ, δαιμόνιε, λαοὶ 
μὲν φϑινύϑουσι πὲ spl πτόλιν αἰπύ Té τεῖχος μαρνάμενοι, σέο δ᾽ εἵνεκ᾽ ἀτή τὲ πτόλεμός τε ἄστυ TOÓ 
ἀμφιδέδῃεν, ἤγουν ἀνείπτεται, ἐξ οὗ ῥήματος zai δαὶς καὶ δηὶς ἡ μάχη. καὶ ἔστι TO, πόλεμος ἀμφιδέ- 
δῃεν, ἐμφαντικώτερον χαὶ διὰ τοῦτο καιριώτερον τοῦ συνέστηκε χαὶ τοῦ ἐγήγερται καὶ τοῦ συνέῤ- 
ῥηχται ἢ συνέῤῥωγε χαὶ τῶν ὁμοίων, ληφϑὲν ἐκ τοῦ, ἐμάχοντο δέμας πυρὸς, ἤγουν ὡς πῦρ δαιόμε- 
γον δηλαδή" ἐξ οὗ καὶ TO, μάχη δέδῃε, xci πῦρ δήιον. ΟΥ̓́Θ ΟἿΣ: sqq-)' Ὅτι TO μάχεσθαι χαὶ ἐπὶ 
τοῦ φιλονεικεῖν χαὶ ὀτρύνειν ἐπιπληκτικῶς ἔστιν ὅτε λαμβάνεται. φησὶ γοῦν“ Εχτωρ πρὸς ᾿Αλέξανδρον᾽ 
σὺ δ᾽ ἂν μαχέσσαιο χαὶ ἄλλῳ, εἴ τινά που μὲ εϑιέντα ἴδοις στυγεροῦ πολέμοιο. τοῦτο δὲ καὶ ὀτρυντι- 

10 κὸν εἰς μάχην ἐστὶν, ὡς πὲρ καὶ ἐφεξῆς τὸ, ἀλλ ἄνα, τουτέστιν ἀνάστηϑι, μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς 
δηίοιο ϑέρηται, ἤγουν ϑερμανϑῇ διὰ πυρὸς, ὃ ἐστι καυϑῇ" παρακολούϑημα δὲ τοῦτο ἀλ σεως, ὡς ἐν 

τοῖς ἑξῆς που σαφέστερον δηλώσει ὁ ποιητής. “ἐκ δὲ τοῦ τοιούτου ἴσως πάϑους καὶ τὸ πέρϑειν ἐῤῥέϑη. 

πρήϑειν γὰρ. καὶ ἐν συστολῇ xc μεταϑέσει. πέρϑειν. (Vers. 540.) Ὅτι ἐν τῷ, ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπίμεινον 
oni τεύχεα δύω, λείπει τὸ ἵνα ἤ τι τοιοῦτον. βούλ ὅταν γὰρ εἰπεῖν ὅτι ἐπίμεινον ἵνα 0n τλίσωμαι. Καὶ 

σημείωσαι ὅτι καὶ νῦν οἰχείως τῷ σπεύδοντι προσώπῳ καὶ τὸ σγῆμα τοῦ λόγου τῇ Mp κατέσπευ- 
σται. οἰχεῖον δὲ τοῦτο ἀνδρὶ ἐθέλοντι ἕπεσϑαι εἰς μάχην ῥωμαλέ ἕῳ τινὶ, ὥς περ χαὶ ἐφεξῆς T0, 5 (', 
ἐγὼ δὲ μέτειμι, χιχήσεσϑαι δὲ σ᾽ ὀΐω. ( Vers. 341.) Ἔστι δὲ καὶ ὧδε μέτειμι τὸ μετὰ ταῦτα Pe, 
ὁποῖόν TL πρὸ ὀλίγου ἐδήλου χαὶ τὸ pere εύσομαι καὶ τὸ μετεσσεύοντο, χαϑὰ προ) γέγραπται. 
(Vers. $42.) Ὅτι" ̓ Εχτωρ ἀκούσας μὲν τοῦ ἀδελφοῦ Πάριδος λαλήσαντος οὐκ εὐγενῶς οὔτι προσέφη 

30 αὑτὸν, μὴ χαὶ λυπήσῃ ἀμειψάμενος. τὴν 0 Ελένην προσφωνήσασαν σπουδαίως, & nto εὐθὺς tipy- 50 
507 σεται, ἀμείβεται, ὡς αὐτίκα δηλωθήσεται καὶ αὐτό. Ὅτι συχνὰ ἡ ̓ Ελένη ἐπὶ τῇ ἁρπαγῇ μεταμελομένη, 

ὡς πολλαχοῦ φαίνεται, καὶ ἐνταῦϑα καχολογεῖ ἑαυτὴν ἐν τῷ πρὸς ἝἝχτορα εἰπεῖν" ( Vers. 344, sqq.) 
Z&ep, ἤτοι ἀνδράδελφε, ὡς πολλαχοῦ κεῖται, ἐμεῖο κυνὸς χακομηχάνου, ὀχρυοέσσης, δυσανασχετοῦσα χαὶ 
ὅτι μὴ ἅμα τῷ γεννηϑῆναι ὥλετο. φησὶ γάρ" dc μ᾽ Oqek ἤματι τῷ, ὅτε με πρῶτον τέκε μήτηρ, οἴχεσϑαι, 
προφέρουσα xax! ἀνέμοιο ϑύελλα, οὐ μὴν πνοή τις εὐήνεμος, εἰς ὅρος ?j εἰς κῦμα πολυφλοίσβοιο ϑα- 
λάσσης, ἔνϑα μὲ κῦμα ἀπόερσε *aapog τάδε ἔργα γενέσϑαι. ταῦτα δὲ τὰ τῆς ᾿ Ελένης xal πᾶς &v τις 60 
ἕτερος εἴποι ἀχϑόμενος ὅτε ζῆ ἐν xaxoic. ( Vers. 544. ) Κύνα δὲ xoi ἐνταῦϑα καὶ d ἑαυτὴν 
ἡ Eli χαλεῖ, ὡς περ xol ἀλλαχοῦ κυνώπιδα, διότι τὴν ἀρχὴν ἀναιδῶς ἐθρασύνϑη ἐξ΄ Ελ λάδος ἄχο- 
λουϑῆσαι τῷ ὥἅρπαϑγι. διὸ xe καχομήχανός ἐστιν, 0 πὲρ ἀλλαχοῦ ἀμήχανος λέγεται ἐν τῷ, ἀμήχανεθ4θ 

20 Ἥρη. ἄλλον τρύπον Εὐριπίδης ἀμήχανον γυναῖκα τὴν εὐήϑη λέγει καὶ ἐναντίαν τῇ πολυμηχάνῳ, ἧς 
δὴ πολυμηχάνου πρὸς ὁμοιότητα ἡ παρὰ τῇ χωμῳδίῳ δωδεχαμήχανος Κυρήνη. ᾿Οχρυόεσσαν δὲ λέγει 

τὴν πολλοὺς νεχρώσασαν τοῖς δι᾿ αὐτὴν πολέμοις χαὶ χρυερῷ "Aion προπέμψασαν. τὴν δ᾽ αὐτὴν διὰ 

τοῦτο καὶ ῥιγεδανήν guae ἀλλαχοῦ. ( Vers. 345. ) Τὸ δὲ ὄφελεν ἐνταῦϑα μὲν συστέλλει τὴν ἄρχουσαν 

᾿Ιωνικῶς γραφὲν ἐν & X, μετ᾽ ὀ"λίγα δὲ ἐκτείνει, ὡς καὶ πρὸ τούτου, κοινότερον προενεχϑὲν ἐν δυσὶ λζ΄. 10 
(Vers, 346.) Σημείωσαν δὲ καὶ ὅτι ϑύελλα τοιαύτη, ὁποίαν ἡ ᾿]λένη φησὶν, ἡ κατὰ τὰς .4o- 

πυίας μυϑευομένη ἂν εἴη, ὡς εἶναι τὸ ἐνταῦϑα νόημα ὅμοιον πρὸς τὸ, “ρπυιαι ἀνηρείψιαντο. Ὅτι 

508 δὲ καὶ ἀληϑῶς ἄνεμοι ἀπηνεῖς δεινὰ πολλὰ ποιοῦσι κουφίξοντε ἐς àx γῆς xal μαχρὰν ἀπάγοντε ς δυσβά- 

GTOXTOC σωμάτων βάρη, καὶ ἱστόρηται, καὶ εἰς πεῖραν ἦλϑε τοῖς καϑ' ἡμᾶς. " Iaréov δὲ καὶ ὅτι ὃ “Ζιβάνιος 

δὴν τῆς “Ἑλένης ὑπερβαλὼν ἔ ἔννοιαν ὡς ἐνεεῦϑυν.Ἤ ὠφελημένος τερατωδέστερον λαλεῖ, ἐν οἷς ἀστείως λέγει 

&o "ὅτι φόβοις ἐταραττόμην μὴ τὴν πόλιν ἡμῖν ἁρπάσαντες ἄνεμοι φέροντες εἰς ᾿Ωχεανὸν ἐμβάλωσι. 20 

( Vers. 348.) Τὸ δὲ ἀπόερσεν ἀντὶ τοῦ ἔφϑειρεν, ἀπὸ τοῦ Kio ἔρσω . Τἰολιχοῦ. εὑρεϑήσεται δὲ καὶ 
ἐν τοῖς ἑξῆς που ἡ τοιαύτη λέξις, φϑορᾶς δὲ ἐμνήσϑη τῆς ἐκ τοῦ χύματος μόνου ἀκριβῶς. τὸ" γάρ τοι 

ρος, γῆς χαὶ αὐτὸ μέρος ὃν, οὐχ ἐξ ἀνάγκης οὐδὲ ταχὺ οὕτω φϑερεῖ τὸν ὑπὸ ϑυέλλης ἀνέμου 

ἡρπαγμένον ἕως ἐχεῖ, πρὸς διαστολὴν δὲ ἁρπαγῆς ἑτεροίας ἐῤῥέϑη τὸ, εἰς ὕρος ἢ εἰς χῦμα. μυϑεύεται 

γάρ τις xai ἀλλοία, ὁποῖον καὶ τὸ; ὃν καὶ ἀνηῤείψαντο ϑεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν. ἡρπάγη δὲ xai ó Τιϑω- 30 

γὸς ὑπὸ τῆς ᾿Ηοῦς, πλὴν οὔτε εἰς ὕρος οὔτε εἰς κῦμα. ληροῦσι δὲ οἱ μῦϑοι καὶ ἄλλα τοιαῦτά τινα. 

pu 
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(Vers, 350. ) Ὅτι ψέγουσα παρὰ τῷ " Extopt τὸν Πάριν ἡ ἡ ᾿Ελένη λέγειν" ὡς ἀνδρὸς ἐ ἔπειτ ᾿ὥφελλον ἀμεί- 

vovog εἶναι ἄκοιτις, ὃς Ἰ)δὴ, τουτέστιν ἠπίστατο, νέμεσίν τε καὶ αἴσχεω πόλλ ἀνϑρώπων᾽ τούτῳ δ᾽ οὔτ᾽ 
ἂρ νῦν φρένες ἔμπεδοι, οὔτ᾽ ἂρ ὀπίσσω ἔσονται, τῷ κέν μιν inopiae cs ὀΐω, τουτέστιν οἴομαι 
αὐτὸν ἐπαπολαῦσαι, ἑαυτοῦ δηλαδὴ καὶ ὧν φρονεῖ. EL δὲ τοῦτο ἐῤῥέϑη κατὰ τὸ, ἵνα πάντες 

4o ἐπαύρωνταν βασιλῆος. συνιστῷ δὲ χαὶ ἐν τούτοις ἡ “Μλένη ἑαυτὴν "αἰσχυντηλὴν καὶ αἰδήμονα καὶ 

νεμεσητικὴν ἑαυτῆς ἐφ᾽ οἷς ἐσφάλη, τὸν δὲ ̓ 4λέξανδρον τούτων ἁπάντων ἀποστερεῖ καὶ ἐνδείκνυται ὅτι 
χατ᾽ ἀνάγκην σύνεστιν ᾧ οὐκ ἀρέσκεται ἀνδρί. GV.erse 052.) To ài, φρένες ἔμπεδοι, ἐναντίον TQ, 
φρένες ἠερέϑονται, περὶ οὗ προείρηται. Σημείωσαι δὲ ὅτι καὶ gog ἐν τούτοις ἡ ̓ ᾿λένη διαδείχνυται. 

᾿Δλέξανδρος μὲν γὰρ πεπίστευχε τῷ " Exropt χόλον εἰπόντι τὴν αὐτοῦ ἄρτι ἀργίαν, παρελάλησε δὲ xci 

νεμεσᾶν τοῖς Τρωσὶν, ὡς εἴρηται; μάταιε d VOOV καὶ λέγων καὶ ἀδιανόητα. τί γὰρ ἂν καὶ χολοῖτο 

50 χατὰ τῶν ἀναιτίων, οἱ δι᾿ αὐτὸν ἀναιροῦν ται , ὡς xci πρὸ ὀλίγου ὃ "Esto εἰπε καὶ μετὰ μικρὸν 
αὖϑις ἐ ἐρεῖς πῶς δ᾽ ἂν καὶ γεμεσῴη τοῖς XGTt αὐτοῦ δικαιότατα μεμεσῶσιν; ἄφρων οὖν ὃ Πάρις οὔτε 

ψοήσας ὅτι ὃ “Εχτωρ αἰσχύνων αὐτὸν καὶ εἰρωνευόμενος εἰς χόλον ἐχρωμάτισε τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ 
ἀργίας, ἀλλὰ καὶ νεμεσᾶν εἰπὼν τοῖς Τρωσὶ, καὶ ἔοικε μηδὲ εἰδέναι τί ποτε ἔστιν ἡ νέμεσις. καὶ οὕτω 
μὲν ὃ ἀνήρ. " δὲ σοφὴ γυνὴ αἰτιᾶται αὐτὸν. ἐπεὶ μὴ οἶδε νέμεσιν καὶ αἴσχεα, τουτέστι διότι οὔτε τὴν 
νέμεσιν οἶδὲ τί ἔστιν, xci οὐδὲ τὸν χόλον ἔγνω πρὸς αἰσχος αὐτοῦ" σχηματισϑέντα ὑφ᾽ " Exropog. 

60 (Vers. 351.) 'Ioréov δὲ ὅτι τὸ, "μὴ νέμεσιν εἰδέναι καὶ αἴσχεα καὶ τὸ ἑξῆς, ὡς ἀνωτέρω κεῖται; 

χαραχτήρ ἐστιν ἤϑους ϑρασέος καὶ οὐδὲ ἔμφρονος, καὶ ὅτι ὡς τὰ πρός τι δοχεῖ ἀντικεῖσϑαι 1) νέμεσις 
καὶ τὸ αἶσχος, 0 re γὰρ νεμεσῶν im αἰσχροῖς νεμεσᾷ, καὶ ὃ αἰσχυνόμενος νεμεσῶντα αἰσχύνεται. 
Ὅτι ᾿ Ελένη μὲν κολαχεύουσα τὸν “Εχτορα φησί" ἀλλ᾽ ἄγε νῦν εἴσελϑε καὶ ἕζεο τῷδ᾽ ἐπὶ δίφρῳ , δᾶερ, 
ἐπεί σε μάλιστα πόνος φρένας ἀμφιβέβηκεν εἵνεκ᾽ ἐμοῖο χυνὸς καὶ ᾿4λεξανδρου εἵνεκ᾽ ἄτης. ὁ δὲ οὕτως 

θ47ακάμας ἐστὶν ὥστε, χαϑὰ περιεῖδε τὴν μητέρα οἰνοχοοῦσαν, "οὕτω καὶ τὴν ᾿ Ελένην καϑίζουσαν. 
φησὶ γοῦν" μή μὲ κάϑιζ᾽ ᾿ Ελένη, φιλέουσά περ, οὐδέ ue πείσεις, ἤδη γάρ μοι ϑυμὸς ἐπέσσυται ὄφρ᾽ 
ἐπαμύνω, καὶ ἑξῆς. ὁ δὲ λόγος οὗτος πρέπει χατὰ μιχράν τινα παρῳδίαν καὶ ἑτέροις, οἱ σπεύδοντες εἰς 

ἔργον ἐπέχονται πρός τινων οἰχείων αὐτοῖς. ἔοικε δὲ ὃ “ἔχτωρ ἐν τούτοις ὑποπτεύειν τὸ τῆς ᾿ λένης 
αἱμύλον καὶ αἰδεῖσθαι, εἰ τὸν μὲν μαλϑακὸν Πάριν ἠρέϑιεσεν ἐκείνη λόγοις πρὸς πόλεμον, αὐτὸν δὲ 
ἐχϑηλυνεῖ καϑίσασα" διὸ οὐδὲ ὑπακούει.  ( Vers. 555.) Ὅρα δὲ καὶ νῦν τὸν δίφρον ἐπὶ ϑρόνου. ἐν δὲ 
᾿Οδυσσείᾳ καὶ ἀειχέλιος δίφρος εὕρηται, εἰς ὃν οἱ εὐτελέστερον χάϑηνται. τῷ δὲ τοῦ δαέρος ὀνόματι 

κολακευτικῶς ἡ σοφὴ λένη ἐναβρύνεται δὶς ἤδη τοῦτο εἰποῦσα κατ᾽ ἐπιμονὴν καιρίως φίλην αὐτῇ. 
Ὅρα δὲ καὶ τὸ, πόνος ἀμφιβέβηκεν, ἤγουν κατέλαβε, περιῆλθεν" ὥστε οὐ πάντοτε ἡ λέξις TO σχέπειν 
καὶ βοηϑεῖν δηλοῖ, ὡς οὐδὲ ἐν τῷ, ἠέλιος μέσον οὔρανον ἀμφιβεβῆκει" ὁμοίως οὐδὲ παρ Ευριπίδην 

ἐν τῷ, πολὺν ταραγμὸν ἀμφιβαντ᾽ εἶχον μάχης, ἤγουν ἀμφοτέρωϑεν βάντες ἀντιπάλων δίκην κατ᾽ ἀλ- 
10 λήλων. ( Vers. $60.) “Σημείωσαι δὲ καὶ το, μή us χκαϑιζε, ἀλλοπαϑὲς xci ἐνταῦϑα ὄν" ὅτε μέντοι 

ἐρεῖ τις ὕτι ὃ δεῖνα ἷζεν, ἢ ἐκάϑιξεν, ἀντὶ τοῦ ἐχάϑητο, αὐτοπαϑὲς τότε τὸ τοιοῦτον ῥῆμα λέγεται. 
(Vers. 365.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, εἵνεκα ἐμοῖο κυνὸς καὶ ᾿Αλεξάνδρου εἵνεκ᾽ ἄτης, παρατετηρημένως 

ἐῤῥέϑη. αὐτὴ μὲν γὰρ ἁρπαγεῖσα ὠνείδισται εἰς κύνεον ἦϑος, ὃ δὲ Πάρις καὶ ἄτην ἔσχε παγγενῇ ὃλο- 
ϑρευόμενος" καὶ ἄλλως δὲ ἄτην λέγει τὴν ὑπ᾽ ἐκείνου ἁρπαγήν. (Vers. 358.) Ὅτι τὸ ἀοίδιμος μέση 
λέξις ἐστὶ καὶ οὐκ ἀεὶ ἐπὶ ἐπαίνου λαμβάνεται. φησὶ γοῦν ἡ ̓ Ελένη ὅτι κακὸς μόρος, 0 ἐστι κακὴ τύχη, 
ἐμοί τε καὶ ᾿Αλεξάνδρῳ πρὸς Διὸς ἤτοι εἱμαρμένης ἐτέϑη, ὡς καὶ ὕστερον ἀνϑρώποισι πελώμεϑα ἀοί- 
διμοι ἐσσομένοις, 0 ἐστιν ἐν φδαῖς φερόμενοι, ταῖς ἐπὶ δυσκλείᾳ δηλαδή. To δὲ πέλεσϑαι πολλαχοῦ 
μὲν παϑητιχῶς προφέρεται, ὡς καὶ ἐν τῷ, ἤματα μακρὰ aclovrau, οὐχ᾽ ἥκιστα δὲ καὶ ἐνεργητικῶς, 
ὡς ἕν τε ἄλλοις καὶ ἐν τῷ, καχοῦ δ᾽ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή. ers: 360. ) Ὅτι τὸ, μη με κάϑιζε φιλέουσά 

ἘΝ ἢ φιλέων περ, οὐδέ με πείσεις, ἤδη γάρ μοι ϑυμὸς € ὁπέσσυται, ὄφρ᾽ ἐπαμύνω τοῖς δεῖνα, οἱ μέγ᾽ 

ἐμοῖο ποϑὴν ἀπεόντος ἔχουσιν, ἐρεῖ ἂν τις γενναῖος ἀνὴρ βραχύ τι ἀναπαυσάμενος τοῦ βοηϑεῖν τισὶν 

20 ἐν κινδύνῳ καὶ προκαλούμενος μὲν εἰς ἀνάπαυσιν, ἀπαναινό “μένος δέ, “Σημείωσαι δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὡς, 

εἰ καὶ χατὰ τὴν παροιμίαν εἷς ἀνὴρ οὐδεὶς ἀνὴρ; ἀλλ ἰδοὺ. εἰς xal οὗτος XGTG τὲν ᾿Δχιλλέα, οὗ 
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ἀπεόντος ποϑὴν ἔχουσιν οἱ ὁμόφυλοι. ( Vers. ὅ65.) Ὅτι ἀλειπτικὸν εἰς ἔργον τὸ, ἀλλὰ σύ γ᾽ ὄρνυϑι 
τοῦτον, ἤγουν διέγειρε, ἐπειγέσϑω δὲ καὶ αὐτός. (Vers. 565.) Ὅτι “Εχτορος εἰπόντος πρὸς ᾿Ελένην 
τὸ, καὶ γὰρ ἐγὼν οἰκόνδ᾽ ἐλεύσομαι ὄφρα ἴδωμαι οἰχῆας, ἄλοχόν τε φίλην καὶ νήπιον υἱὸν, σημειοῦν- 
ταῦ οἱ παλαιοὶ καὶ νῦν οἰχῆας ῥηθῆναι οὐ μόνον δούλους ἀλλὰ xoi πάντας ἁπλῶς τοὺς ἐν τῷ οἴχῳ. 

λέγει δὲ δ Εχτωρ καὶ ὡς, ov γάρ τ᾽ οἰδ᾽ εἰ ἔτι σφιν ὑπότροπος ἵξομαι αὖτις ἢ ἤδη μ᾽ ὑπὸ χερσὶ ϑεοὶ 
δαμόωσιν ᾿“Ιχαιῶν, προλέγων χατά τι ϑεῖον, ὡς εἰχὸς, τὸ μετ᾽ ὀλίγον ἐσόμενον ἐπ᾽ αὐτῷ. καὶ ἔστι χαὶ 
τοῦτο εἶδός τι προαναφωνήσεως “Ομηρικῆς, οὐχ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ ῥηϑὲν τοῦ ποιητοῦ, ἀλλὰ στοχαστιχῶς ἀνα- 
τεϑὲν ποικιλίας χάριν τῷ πεισομένῳ “Εχτορε. καὶ εἶεν ἂν & neo ἐνταῦϑα φησὶ, καὶ ἃ δὲ πρὸς τὴν Av- 
δρομάχην ἐρεῖ μετ᾽ ὀλίγα, ἐπιτελεύτιά πως χατ᾽ οἶχτον καὶ συνταχτήρια. (Vers. 567.) Ἔστι δὲ ὑπό- 

10 τρόπος ὃ ἐν χαλῷ νοστήσας καὶ σῷος ἐξ ὑποστροφῆς ἐπανελϑὼν, ὅϑεν ὥλλως παρ᾽ “Ἱπποχράτει τὸ, 
ἐπ᾽ ovx ἀγαϑῷ ὑποτροπιάζειν νόσους. ᾿Ιστέον δ᾽ ὅτε τε προϊὼν αὐτὸς ὃ ποιητὴς διασαφεῖ "τὸ ὑπό- 30 
τροπος, εἰπών" οὐ γάρ μιν ἔφαντο ὑπότροπον ἐκ πολέμου ἵξεσϑαι. Καὶ ὅτι πολλαὶ καὶ ἄλλαν μέσαι C 
λέξεις, ὡς καὶ ἡ τύχη καὶ ὃ κατ᾽ αὑτὴν δαίμων, καὶ ὃ παντουργὸς, 6 οὐ μόγον ἐπὶ ϑεοῦ χεῖται ἀλλὰ 
καὶ ἐπὶ πανούργου κατὰ τὸ, ἀνδρὶ παντουργῷ φρένας, καὶ ἡ καϑοσίωσις δὲ καὶ ἡ χαϑωσιωμένη, 
ὁσιότητα τε παρὰ τοῖς παλαιοῖς δηλοῦσι καὶ πίστιν xoi ἀντίϑεσιν δὲ παρὰ τοῖς ὕστερον zara τῶν ὁσίων 
τῷ ϑεῷ βασιλέων" καὶ ἡ συνωμοσία δὲ ἣν μὲν ὅτε σύμπνοιαν ἁπλῶς ἐδήλου &vopxov, ὕστερον δὲ φα- 
τριασμὸν στασιωτικόν" καὶ τὸ ἅγος δὲ μεσοῦται, ἀφ᾽ οὗ περ οὐ μόνον ὃ ἅγιος καὶ τὸ ἁγιάζειν καὶ 
ἡ ἁγιστεία καὶ ἡ παναγὴς ϑυσία καὶ ὃ εὐαγὴς, ἀλλὰ καὶ ὃ ἐναγὴς, καὶ ὃ ἐξάγιστος καὶ τὸ ἁγηλατεῖν" 
ἔτι καὶ οἰωνὸς ὃ μέν τις αἴσιος, ὃ δὲ μὴ τοιοῦτος " καὶ ὄνειδος δὲ τὸ μὲν καλὸν, τὸ δὲ ἑτεροῖον, ὡς οἱ 

20 τραγῳδοῦντες δηλοῦσι" χαὶ ἡ φύσις δὲ πῇ μὲν μέγα χαχὸν τοῖς κακῶς, πῇ δὲ σωτήριον τοῖς χαλῶς 

χρωμένοις κατὰ τὸν εἰπόντα᾽ χαὶ n συμφορὼ δὲ οὐ μόνον ἀποτρόπαιος ἀλλὰ καὶ aye , ὡς δηλοῖ σὺν 
ἄλλοις καὶ ὁ εἰπὼν ἐπ᾿ ἀγαϑῷ τὸ, ἐπὶ συμφοραῖς γεγηθὸς ἕρπει δάχρυον ὀμμάτων ἄπο" πολλὰ δὲ 

τοιαῦτα καὶ ἕτερα. Ὅτι ἀνδρείαν γυναῖκα τὴν ᾿Ανδρομάχην "Quy* gos ἐν διαφόροις ποιεῖ, ἧς καὶ αὐτὸ 

τοὔνομα παρὰ τὸ ἀνδρεῖον xal μάχιμον φερωνύμως σύγκειται. αὕτη xci νῦν ἀκούσασα vel oco crt τοὺς 

Τρῶας, μέγα δὲ κράτος εἰναι deua, καὶ περὶ τῷ ἀνδρὶ δείσασα, πρὸς τεῖχος ἐπειγομένη ἀφικάνει 

μαινομένῃ εἰκυῖα, ἤγουν ἐοιχυῖα, καὶ ξὺν παιδὶ καὶ ἀμφιπόλῳ ἐὐπέπλῳ πύργῳ ἐφειστήκει γοόωσά τε 

μυρομένη τε, διὸ οὐδὲ εὗρεν αὐτὴν ὁ “Εχτωρ ἔσω. 7 δ᾽ αὐτὴ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς στρατηγικῶς τὸ ποιητέον 

τῷ" Éxropt συμβουλεύει, τρόπον ὑποτιϑεῖσα τῆς πρὸς “Ἕλληνας παρατάξεως. οὕτω δέ πως καὶ ἡ ̓ Ελένη 

ἀνδρεία σεμνολογεῖται , & γε, ὡς προεῤῥέϑη, τὸν Πάριν αὐτὴ ὀτρύνει πρὸς πόλεμον. καὶ τοῦτο μὲν 

3o ὅμοιαί πως ἡ Ain χαὶ ἡ "Avon ἀλλ ἡ μὲν φίλανδρος ὑπεῤλίαν, “Ἑλένη δὲ οὔτε τὸν Μενέλαον 

ἔστερξε καὶ τὸν “Πάριν δὲ οὐ πάνυ τι φιλοῦσα φαίνεται. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι καινότερον ὃ ποιητὴς 

τὰς τῶν “πραγμάτων περιπετείας διασχευάζων οὐχ ἔκρινε δεῖν πλάσασϑαιν ὡς τὴν ᾿ἀνδρομάχην οἴκοι 

εὗρεν ὃ ἀνήρ᾽' ἁπλοῦν yaQ τοῦτό γε xci οὐχ ἐπιστρεπτικὸν ἀκοῆς" ποιεῖ δὲ αὐτὴν ἔξω οὖσαν τοῦ οἴκου, 

ὡς ἀνωτέρω εἴρηται" τοῖτο δὲ πάνυ ἐπιστρέφει τὸν ἀκροατὴν, τάχα που καὶ ἀχϑόμενον, εἴ περ 

ὃ καλὸς Εχτωρ ἃ μὲν οὐ πάλνυ ἐ ἔστεργεν εὗρε, τὰ δὲ φίλτατα οὐχ᾽ εὑρίσχει. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐχρὴν τοῦτο 50 

διόλου γενέσϑαι, χρεία γὰρ xci τῆς ᾿ἀνδρομάχης ἐνταῦϑα ἐπὶ δητορείᾳ, μεϑοδεύει ὃ ποιητὴς ἄλλως 

τὴν τοῦ ζητουμένου εὕρεσιν ̓ δεξιώτατα᾽ παλιννοστῶν γὰρ εἰς τὸν πόλεμον i ἔτυχε τῆς ποϑουμένης ἐντεύ- 

ξεως, δι᾿ ἧς ἱκαναὶ χάριτές τινὲς τῇ ποιήσει παρεισχριϑηίσονται, ὡς δηλωϑηήσεται. χαὶ ἄλλως δὲ ϑεω- 

ρῆσαι, ἡ 'Ομηρικὴ μέϑοδος ἐ ἐπὶ τῇ τοῦ “Εχτορος εἰς τὸ ἄστυ ἐλεύσει τοιάδε τίς ἐστι, χεστὸν χαρίεντα 

4ρ λόγου ποικίλλουσα. πέντε πρόσωπα ἐκφραίνονται ἀναγκαῖα τῷ ἥρωι: ὧν δύο μὲν «goa, τὰ δὲ λοιπὰ 

ϑατέρου γένους. χαὶ ἡ διαφορὰ ἐν αὐτοῖς φανερά" τῶν μὲν γὰρ ἀνδρῶν ἅτερος μὲν πληρέστατος εἰς 

ἔργον χαὶ οἷο προσφωνεῖν τὸν ἽἝχτορα, ὃ Πάρις γάρ᾽ ὃ δὲ i ἕτερος ὃ παῖς ̓ ᾿στυάναξ ἐστέρηται τούτοιν 

ἀμφοῖν" τῶν dà γυναικῶν, utc μὲν μήτηρ, εἰς ἣν πρὸ ἔργου ἥχει xar εὐϑὺ ὁ Exro χάριν εὐχῆς. ὡς 

510 προείρηται" ἡ δὲ ἑτέρα, ἡ “Ἑλένη, ὁδοῦ πάρεργον εἰς ὄψιν ἐλϑοῦσα τῷ ibid ov yao διὰ τὸν 

ἀδελφὸν χαὶ ἰδὼν συγκατεῖδε xai αὐτήν. ἡ δὲ τρίτη 7 ἄλοχος ᾿Ανδρομάχη ἐστίν. (Ὡς δὲ xoi ἡ ὁμιλία τῶν 

πέντε τούτων προσώπων ποικίλλεται, οὐδὲ τοῦτο ἀμφιγνοεῖται. τὰ μὲν γὰρ τῆς ᾿κάβης πάντα 

w^ o 
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Go σεμνὰ, "ἔτι 02 χαὶ ἀπεριλάλητα" τὰ δὲ τοῦ ᾿Δλεξάνδρου πλατύτερα zai ὑπόχενα, ὡς δεδήλωται" τὰ δὲ 
τῆς ᾿Τλένης οὔτε οἴχτου μακράν εἰσι καὶ πρὸς χκολαχείαν δὲ κωτίλλονται" τὰ δὲ τῆς ᾿ΑἸνδρομάχης 
διαλάμπουσιν εὖ μάλα πρός τὲ σεμνότητα ἱστορικὴν καὶ γλυκύτητα τὴν κατὰ ἀφέλειαν, ἡ δὲ τοῦ παιδὸς 
ὁμιλία ἐν γλώττης ἀργίᾳ ἑτεροίαν ἡδονὴν φύσεν προβάλλεται, ὁποίαν ἐν τοῖς ἐφεξῆς εἰσόμεθα. ᾿Επεὶ δὲ 
καὶ δουλικὰ τῷ ῥηθέντι τόπῳ ἔγκειται πρόσωπα, ἔχει t καὶ αὐτὰ ποιχίλον. e μὲν γὰρ περὶ τὴν ᾿ Eza- 

θάϑῥβην ἀμφίπολοι τί ἂν εἶπον ἀολλίζουσαι τὰς γεραιὰς, οὐ δεδήλωται ὑπὸ "τοῦ ποιητοῦ" αἱ δὲ τῆς .4ν»- 
δρομάχης λαλοῦσι βιωτικῶς τῷ δεσπότῃ "LExrogu πρὸς & πὲρ ἠρώτηνται" ἡ δὲ τὸν ᾿Αστυάναχτα 
φέρουσα λαλεῖ οὐδὲν οὐδ᾽ αὐτὴ, χαϑάπερ οὐδὲ τὸ φερύμενον βρέφος. Καὶ αἱ ἐντυχίαι δὲ τῶν 
προσώπων οὐχ ἀδιάφοροι. ' Εχάβη μὲν γὰρ ““αοδίκην ἐσάγουσα ἐναντίη τῷ “ἔχτορι ἦλϑε πρὸς ἐντυχίαν 
κατὰ τύχην αὐτὸν εὑρηχυῖα" ὃ δὲ Πάρις ἐπίτηδες ἐρευνηϑεὶς εὑρίσκεται" ἡ δὲ ᾿Πλένη ὡς te gaza 
μένη τῷ Πάριδι τυχαίως εὕρηται" ἡ δὲ ᾿ἀνδρομάχη σὺν τῷ βρέφει ἐξ ἀποτυχίας εἰς ὁμιλίαν ἥκει τῷ 
ἀνδρί" μὴ y&Q εὑρεϑεῖσα οἴχαδε καταλαμβάνει δρόμῳ τὸν " Exrope ἤδη ἐξιόντα τῆς πόλεως " ἐναντίη 
γάρ φησι χατὰ τὴν ᾿ἔχάβην ἦλϑε, πλὴν ovy ἁπλῶς ἀλλὰ ϑέουσα. καὶ τοιαῦτα μὲν καὶ ταῦτα. 
( Vers. 378.) Ὁ δὲ ποιητὴς καὶ τὴν αὐτῷ συνήϑη δεξιότητα ἐφερμηνευτικῶς ὑποδηλοῖ, ἔνϑα ὃ Εχτωρ 
ἐρωτᾷ τὰς δμωὰς, πῇ ἔβη ᾿Ανδρομάχη λευκώλενος ἐκ μεγάροιο; ἠέ πῃ ἤγουν ἤπου ἐς γαλόων ἢ) εἰνατέ- 
ρων ἐὐπέπλων 2) ἐς ̓ 4Αϑηναίης ἐξοίχεται, ἔνϑαπερ ἄλλαι Τρωαὶ εὐπλόχαμοι δεινὴν ϑεὸν ἱλάσκονται" 

10 μονονουχὶ γὰρ λέγει ὡς ἐδύνατο μὲν ἐπλάσαι τὴν ἀνδρομάχην ἀπελϑοῦσαν ἐκ τοῦ olzov ἢ) εἰς ἀδελφήν 
τινα τοῦ ἀνδρὸς οἷον τὴν Κασάνδραν ἢ τὴν “αοδίκην ἢ εἰς μίαν τῶν συννύμφων ἢ ἀλλ᾽ εἰς τὴν ̓ ΄4ϑη- 
γᾶν, Onov xol αἱ λοιπαὶ Ἱρῳάδες, οὐκ ἐποίησε δὲ οὕτως, ἀλλὰ τὸ ξενίζον ἐπελέξατο, τουτέστι τὴν 
εἰς τὸ τεῖχος ἀπέλευσιν. ἡ δὲ τοιαύτη μέϑοδος, ἤγουν ἡ ἀποτυχία μὲν τῶν πολυειδῶν ἐρωτήσεων, 
μάϑησις δὲ τοῦ ἐρωτωμένου ἑνός τινος πράγματος ἑτέρωϑεν, πλατυσμόν τε τῇ ποιήσει ἐργάζεται φανε- 
ρῶς καὶ τὸν νέον δὲ ἀκροατὴν τὰ πραγματικὰ εἰκότα διδάσκει, ἤγουν ὅτι τὸ αὐτὸ καὶ ἐν πρᾶγμα ἔστιν 
ὅτε χατὰ πολλοὺς τρόπους εἰκὸς γίνεσϑαι. ἐπίτηδες δὲ καὶ τὸν dorvavaxre τὸ βρέφος τοῦ οἴκου cvvex- 
βάλλει ὃ ποιητὴς, ἵνα καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ χάρις τις ἐπανϑήσῃ τῷ ποιήματι ἀφελέστερον ὡς βρέφους. ὅ γε οὐδὲ 
ἕπεται τῇ μητρὶ κατὰ τὴν ἀμφίπολον, ἀλλὰ φέρεται καϑὰ διασαφεῖ ὃ ποιητὴς ἐν τῷ, ( Vers. 589.) 
φέρεν δ᾽ ἅμα παῖδα τιϑήνη. (Vers. 573.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ γοόωσα, καϑὰ καὶ τὸ αὐτῆς ϑέμα τὸ 
γοᾶσϑαι, ἔστι μὲν ἐξ ὀνοματοποιίας, ἀφ᾽ ἧς καὶ ὃ γόος, παράγει δὲ καὶ τὸν παρὰ τοῖς ὕστερον γόητα, 
εἰπεῖν δὲ ταὐτὸν, ϑρηνώδη ἐπαοιδὸν, καϑὰ Σοφοκλῆς ὑποδηλοῖ ἐν τῷ, ov πρὸς ἰατροῦ σοφοῦ ϑρηγεῖν 

30 ἐπῳδὰς πρὸς τομῶντι πήματι. δῆλον "γὰρ ὡς ταὐτὸν ϑρηνεῖν ἐπῳδὰς zai γοῶσϑαι ἐπῳδάς" τοῦτο δὲ 
σοφοῦ γόητος ἔργον. ( Vers. 574.) Κεῖται δ᾽ ἐν τούτοις καὶ τὸ τέτμε, λέξις πάντῃ ἄχρηστος τοῖς πεζὰ 
λαλοῦσιν, οἷον, οὐκ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄκοιτιν. καὶ εἴρηται μὲν περὶ αὐτοῦ καὶ ἀλλαχοῦ πλατύτε- 
gov, ἐνταῦϑα δὲ ἀρκεῖ φάναι καὶ ὡς ἐκ τοῦ τέμω τέτομα μέσου παρακειμένου γέγονε κατὰ συγχοπὴν; 
ἵνα ἢ τὸ τέτμεν ἀντὶ τοῦ συντόμως xa ὡς εἰπεῖν ἐν ἐπιτομῇ κατέλαβεν. ( Vers. 578.) Ἰστέον δὲ ὅτι τε 
«Αττικίζεται τὸ, ἐς γαλόων καὶ ἑξῆς, κατὰ τὸ ἐς διδασκάλων, ἵνα λέγῃ» ἐς δόμους γαλοων ἢ ἐς ϑαλα- 

μους εἰνατέρων ἢ ἐς ναὸν ᾿4ϑηναίης. χαὶ ὅτι συγγενικαὶ λέξεις mop Ὁμήρῳ ὡς περ τὸ δαὴρ καὶ τὸ 
ἑχυρὸς καὶ τὸ πενϑερὸς, οὕτω xol ἡ γάλως καὶ ἡ εἰνάτηρ. δηλοῖ δὲ ἡ μὲν γάλως τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἀδελ- 
φὴν, καϑὰ xci ἀλλαχοῦ δεδήλωται. ὁποία ἐστὶ τῇ ̓ Ελένῃ ἡ Κασάνδρα, κατὰ δὲ «Δἴλιον Διονύσιον καὶ 
τὴν τοῦ ἀδελφοῦ γυναῖκα. πρὸς ἀλλήλας γάρ, φησι, λέγονται. ταύτην δὲ Ὅμηρος τρισυλλάβως AEyt 
μεσολαβηϑέντος τοῦ 0. ὡς γὰρ φῶς φόως, οὕτω γάλως γαλόως. κλίνεται δὲ ἡ γάλως ἢ ἰσοσυλλάβως 
ἀποβολῇ τοῦ 60 ἢ περιττοσυλλάβως ὡς ἥρωος. παράχγεται δὲ ἢ παρὰ τὸ γάλα διὰ τὸ γαλήνιον xai 

So TtQooTVég τὴς xoa ἀγχιστείαν Ἐἐγγύτητος, 1) παρὰ TO καλεῖν, ἡ μάλιστα TOV ἀγχιστευόντων καλουμένη 

ὑπὸ τῆς γυναικός, “Σημείωσαι δὲ ὅτι ἑτερώωνυμόν ἐστι συγγενικὸν καὶ ἡ γάλως ἤτοι γαλρως" ἐχρῆν γὰρ 
εἶνα: δάειρα ἐκ τοῦ δαὴρ δαέρος. καὶ εἰσὶν οἱ τὴν χρῆσιν ταύτην εἰδότες, ὡς εὐθὺς δηλωθήσεται. Ὅμηρος 

δέ γε οὐκ εἰδὼς τὴν λέξιν ταύτην γάλως λέγει ἑτερωνύμως, οὐ δάειρα. «Ἰυκόφρων δὲ μέμνηται μὲν 
Δαείρας, τ'ν καὶ παρατίϑησι τῇ Περσεφόνῃ ἐν στίχῳ £vi* οὐ συγγενικὴν δὲ λέξιν οἶδεν αὐτὴν, ἀλλὰ 
δαιμονίαν, καὶ δοκεῖ προληπτικῶς ἡ λέξις ὡς ϑεία ληφϑεῖσα σιγηϑῆναι παρὰ τῷ ποιητῇ ἐπὶ ἀνθρω- 
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πίνης συγγενείας, ὁποῖόν τι καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ Διὸς ᾿ϑηναίας καὶ ἐπὶ γυναικὸς ᾿Αϑηναίας προεδη- 
λώϑη. Ὅτι δὲ ϑεία λέξις τὸ Acum, δηλοῖ ὃ εἰπών" Δάειραν Φερεκύδης ἱ ἱστορεῖ Στυγὸς ἀδελφὴν, καὶ 

ἔοικέ, φησιν) οὕτως ἔχειν" ἐπὶ γὰρ ὑγρᾶς οὐσίας τάττουσιν οἱ παλαιοὶ τὴν Δάειραν. διὸ καὶ πολεμίαν 

τῇ Δήμητρι νομίζουσι. ὅταν γὰρ ϑύηται αὐτῇ, OU πάρεστιν ἡ τῆς Δήμητρος ἱέρεια καὶ οὐδὲ τῶν τεϑυ- 

μένων γεύεσθαι αὐτὴν ὅσιον. φαύλως οὖν ὃ Φανόδημος ᾿Αφροδίτην φησὶ νομίζει τὴν Δάειραν zai τὴν 

αὐτὴν τῇ Δήμητρι λέγει. ἔτι δὲ φαυλότεροι οἱ τὴν "Hoev δάειραν τῆς Δήμητρος ἀποδιδόντες" δάειρα 

γάρ, φασιν, ἣ τοῦ ἀνδρὸς ἀδελφή. τινὲς δὲ φύλακα Περσεφόνης ὑπὸ Πλούτωνος ἀποδειχϑῆναι o 
φασὶ τὴν 4άειραν. «Αἴλιος μέντοι Διονύσιος δαῖραν γράφων δισυλλάβως τὴν Δάειραν φησὶν ὅτε οἱ περὲ 

511 τελετὰς xoi μυστήρια τὴν ὑγρὰν οὐσίαν δαῖραν ὀνομάζουσι. δῆλον δὲ ὅτι ἀπὸ δαΐρας γραφομένης διὰ 
10 τοῦ f ἡ ῥηθεῖσα δαῖρα συνήρηται ὁμοίως κατά τινας τῷ χκάϊρα καῖρα. καὶ τοιαύτη μὲν ἡ καὶ γάλως 

xci γαλόως. “ΤΙ δὲ εἰνάτειρ τὴν σύννυμφον δηλοῖ, ὁποία ἡ ̓ Ἐλένη τῇ ᾿ἀνδρομάχῃ.ἡ γίνεται δὲ παρὰ τὸ 
εὐνάζειν οἱονεὶ ἢ συνευνάτειρα πρὸς ἄλλην. Αἴλιος δὲ Διονύσιος οὕτω φράζει" εἰνάτερες, αἱ τοῖς ἀλλή- 
λων ἀδελφοῖς γεγαμημέναι., ἃς συννύμφους τινές φασιν. ὥς περ δὲ εἰνάτερες αἱ ἐπὶ ἀδελφοῖς σύννυμ- 
φοι, οὕτω χαὶ ἀέλιοι κατὰ τοὺς παλαιοὺς οἱ ἀδελιρὰς γυναῖκας ἔχοντες καὶ πλεονασμῷ τοῦ Y αἰέλιον 
κατὰ τὸ ἀεὶ αἰεὶ καὶ κατὰ τὸ ἀζόκροτος αἰζόχροτος ἡ ξηρασία παρὰ τὴν ἄζην καὶ Ge αἵψα καὶ ἀζηὸς 
αἰζηός. deno δέ ἐστιν, ὡς καὶ πρὸ ὀλίγου ἐῤῥέϑη, ὁ τοῦ ἀνδρὸς ἀδελφὸς, καὶ παρῆκται ἀπὸ τοῦ δαίω 
τὸ μανϑάνω, ὃν μάλιστα τῶν ἄλλων ἀγχιστέων δέδαεν ἤτοι μεμάϑηκεν ἡ γυνή. ᾿Εχυρὸς δὲ ὃ αὐτὸς 
μέν ἐστι τῷ πενϑερῷ. λέγεται δὲ ἑκυρὸς uiv, ὡς εἰς ὃ ἤτοι εἰς ἑαυτὸν ἔχων τὴν κόρην 7) τὸ τῆς ἀγχι- 
“στείας χῦρος" διὸ καὶ δασύνεται κατὼ τὴν ἄρχουσαν παρά 7 τοῖς πλείοσιν. ὃ δέ γε συνϑεὶς τοὺς 50 

20 χατὰ στοιχεῖον πνευματισμοὺς ψιλοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ ἐκεῖνος. χαὶ φασὶ τενες παρὰ τὸ κῦρος γενέσϑαι τὴν 

λέξιν κατὰ πλεονασμὸν, διὸ καὶ ψιλοῦσϑαι. Πενϑερὸς δὲ ἴσως διὰ τὸ περὶ τοὺς νομίμους πένεσϑαν 

ἔρωτας, ἤτοι ἀσχολεῖσϑαι χαὶ ἐνεργεῖν, ἐπεντεϑέντος τοῦ ϑ' διὰ τὸ εὔφωνον." l'Moréov δὲ ὅτι ἐν τοῖς 

“Αριστοφάνους τοῦ γραμματικοῦ συγγενικχοῖς εὕρηταί τις διαφορὰ τοῦ ἑκυρὸς καὶ πενϑερός. φησὶ γὰρ 

ὡς πενϑερὸς m ὃ τῆς γυναικὸς πατὴρ τῷ νυμφίῳ χαὶ πενϑερὰ 7j μήτηρ, ἑχυρὸς δὲ ὃ τοῦ ἀνδρὸς πατὴρ 

τῇ νύμφῃ καὶ ἑκυρὰ 5 μήτηρ, οἷον τῇ Ἑλένῃ js da ὃ IHolopos χαὶ ἡ “Ῥκάβη. ἕνϑα κεῖται καὶ τὸ, τινὲς 

δὲ ποιηταὶ “αταφέρονται πολλάχις ἐπὲ τὸ xci τοὺς πενϑεροὺς γαμβροὺς ὀνομάξειν. λέγε “ δὲ ὃ αὐτὸς 

xci ὅτι ἡ μὲν Κασάνδρα τῇ ̓  Ελένῃ γάλως ἐστὶ, ὁ δὲ Εχτωρ δαὴρ, αὐτῆς δὲ ἤγουν τὴς “Ἑλένης ὄνομα 
ovy εὑρίσκεται" καταλείπεται δή » Φησιν, δριστικῷ λόγῳ ἀδελφοῦ λέγεσθαι γυνή. εἰ δέ τις οἴεται νυὸν 

αὐτὴν καλεῖσϑαι Κασάνδρας χαὶ Ἵητορος, ἀλλ ὃ αὐτὸς ; γραμματικός. φησι, ὅτι νυὸς ὡς ἐπὶ πλεῖστον 

ὅο υἱοῦ γυνὴ τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ, ὡς » Ἐλένη, φησὶ, τῷ Πριάμῳ καὶ τῇ Exe. | Σημείω σῶν δὲ ἐν 

τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ εὐλάβειαν τοῦ “Βκτορος. ᾿Δλέξανδρος μὲν γὰρ ὁ μαλακὸς ϑαῤῥεῖ νικῆσαι διὰ τὸ 

τὴν νίχην ἐπαμείβεσϑαι ἄνδρας, ὡς προεῤῥέϑη.ν νοῶν ἴσως ἐκεῖνος ἄνδρας οὗ τοὺς, ὡς ἐῤῥέϑη, ἂν- 

δρείους ἀλλὰ τοὺς Φύσει ἁπλῶς ἄῤῥενας. eye 367.) " Exrep δὲ ὁ τηλικοῦτος ἀμφιβόλως ἔχει, ἐὰν 

ὡς προεῤῥέϑη ὑπότροπος ἔλϑῃ, 1) ὑπὸ χερσὶ Δαναῶν δαμασϑῇ. Ὅρα δὲ καὶ ἁπλότητα ἡρωικὴν. ἐν 

τοῖς τοῦ “Ἕκτορος πρὸς τὴν “Πλένην λόγοις, ἔτι δὲ καὶ σύνεσιν. δυνάμενος γὰρ λαϑεῖν ὅμως ἐκφαίνει 

m “Ἐλένῃ ὡς εἰσελεύσεται οἴκαδε, ὅφρα ἴδηται, ὡς εἴρηται. οἰχῆας ἄλοχόν τε φίλην xci v ἥπιον υἱόν. 

Ἀεὺ εἰδὼς ὃ ὅτι οὐ μεμπτέος ἔσται ἀνδρὶ καὶ γυναιχὶ ἐπὶ τοσοῦτον παρ ᾿ ἀλλήλοις μένουσιν ὁ πρὸς βραχὺθ49 

τοῖς οἰκείοις ἐντευξόμενος. καὶ ἄλλως γὰρ οἱ μὲν εἰχῇ συμμένουσιν, αὐτὸς δὲ τοὺς οἰχείους ἰδεῖν ϑἕλειν 

οὐ κατὰ τρυφὴν, ἀλλά που, ὡς ἐῤῥέϑη, συνταξόμενος τὰ ἐπιϑανάτια διὰ τὸ μὴ ϑαῤῥεῖν ὡς ὑπότρο- 

άο πος ἵξεται" διὸ καὶ τοὺς οἰχῆας προέϑετο τῆς ἀλόχου xc τοῦ παιδίου; ὡς οὐ χατὰ ἔρωτα εἰς οἶχον ἐλευ- 

σόμενος, ἀλλ ἐφ᾿ ᾧ συντάξασϑαι ἅπασιν. ἐνταῦϑα δὲ καὶ σχῆμα ἐστὶ σύνηϑες προεχϑέσεως, προα- 

ναφωνοῦν τί ποιῆσαι μέλλει ὃ “χτωρ μετὰ τὴν ἐντυχίαν τοῦ Πάριδος. ( Vers, 380.) Εὐπλόκαμον δὲ 

δεινὴν ϑεὸν τὴν "AOnvav λέγει J ἐνδεικνύμενος μὴ καταῤῥιπτεῖσίθαι τὸ φοβερὸν τῷ περιουσιασμῷ τῶν 

τριχῶν. διὸ καὶ οἱ ooi οὐκ ἀπηξίουν εἶναι χαρηχομόωντες. τινὲς δέ ye οὐ τὴν ̓ ϑηνᾶν ἀφιᾶσιν 

εὐπλόκαμον λέγεσθαι, ἀλλὰ γράφουσι Τρωαὶ εὐπλόκαμοι. δῆλον. δὲ ὡς προὔπάρχει τοῦ πλοχάμου 

ὃ πλόχος, ὡς καὶ TOU ὀρχάμου 0 ὄρχος, ἐξ οὗ διχῇ νοουμένου πῇ μὲν ὄρχαμος, πῇ δὲ ὄρχατος παρά- 

6o 
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10 γέται. χρῆσις δὲ πλόχου καὶ παρὰ “Σοφοκλῆ ἐν τῷ, τόνδ᾽ ἐγὼ τέμνω πλόξχον. Τὺ δὲ δεινὴν προσρηϑῆς- 

γαι τὴν ᾿᾿Ιϑηνᾶν συντελεῖ τι καὶ εἰς τὸ τὴν δεινότητα ὑπὸ τῶν ὕστερον σοιρῶν δοξασϑῆναι εἰς ταὐτὸν 

τῇ φρονήσει ποτὲ ἥκειν. δεινότης γὰρ ἡ μὲν ἐπ ̓ ἀγαϑῷ φρόνησιν ὅσα zai μήτης jo ἀπογεννῷ, ie ϑερά- 

ποντὲς Νέστωρ καὶ Ὀδυσσεὺς καὶ οἱ κατ᾽ αὐτούς" 5 δὲ ἀνάπαλιν πονηρίαν ἀποχυΐσχει ὑποῖα καί τι ἀμ- 

βλωϑρίδιον, ἧς ὑποδρηστὴρ Πάνδαρος εἰς οὐκ ἀγαϑὸν τῆς κατ᾽ αὐτὸν ᾿“'ϑηνᾶς ὡς ἔγνωσται ἀπονάμε- 

γος" ὡς οὐδὲ οἱ λοιποὶ τοιοῦτον ὄναιντο ἂν nore. ἄλλως δὲ ἡ ῥητορικώτερον, δεινὴν -᾿ϑηνᾶν χατὰ ἦϑος 

βαρὺ ὃ “ χτὼρ φησὶν ὡς τοιαύτην οὖσαν τοῖς [λιεῦσι καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἱκετευομένην. διὸ καὶ εἰπὼν 

αὐτὴν δεινὴν eye; ἐν εὐϑὺς τὸ ἱλάσκονται, ὡς μὴ ἂν ἱλασμοῦ γινομένου. εἰ μὴ δεινὴ ϑεὸς ἦν αὐτή. 

πρωτότυπον δὲ τοῦ ἱλάσχεσϑαι τὸ ἱλάεσϑαι. ἱλάω γὰρ, οὗ μέλλων ἱλάσω, ἐξ οὗ πλεονασμῷ συνήϑει 

τοῦ x ἱλάσκω. ϑεῖαι δὲ λέξεις ὥς περ τὸ ἱλάω, οὕτω καὶ τὸ ἱλάσχω καὶ τὸ ἵληϑε xci ὁ ἵλαος κοινῶς xai τὸ 
ὁ ἵλεως Αττιχῶς, ἐξ ὧν χαὶ τὸ ἱλαρύνειν χαὶ ὃ ἱλαρός. διασημαένεται γὰρ ἐν τούτοις ϑειοτέρα τις 

ἐπισκοπὴ καὶ, ὡς εἰπεῖν, ἐποπτεία dj ἐφορεία. ἱλάω ydo TÓ ἵεμαι λάειν ἤγουν ἐφίεμαι καὶ ὁρμῶ ἐπι- 
20 βλέπειν " λάειν γὰρ τὸ βλέπειν. χαὶ ἵλαος ἐντεῦ Dey ὃ πρόϑυμος ἐ ἐποπτεύειν τοὺς δεομένους. τοιαύτης 

δὲ σημασίας καὶ τὰ τούτοις σύστοιχα. ( Vers. 386.) Méyav δὲ πύργον ᾽Ιλίου λέγει ἐφ᾽ 0v ἡ ̓ Ανδρομάχη 
ἔβη, ὡς xci τὸ ἄστυ παρακατιὼν μέγα φησί, πλὴν πύργος uiv xad ὕψος μέγας, ἄστυ δὲ κατὰ τὸ καὶ 
εἰς πλάτος εὐρύχωρον. (Vers. 389.) Τὸ δὲ μαινομένη ἐνθουσιᾶν δηλοῖ τὴν γυναῖκα πρὸς ὁρμὴν τῷ 
τοῦ ἀνδρὸς πόϑῳ, οὗ ἡ ἐπίτασις μανίᾳ ἔοιχε, καϑὰ δηλοῖ καὶ τὸ, μαίνεται δ᾽ ὑφ ̓ἡδονῆς, παρὼ P- 

φοκλῆ. ὅτι δὲ οὐκ ἐν τάξει ἐβημάτιξεν ἡ “Ἀνδρομάχη ἐ ἐπὶ πύργον βαίνουσα, δρόμῳ δὲ συντόνῳ ἐχρᾶτο, 
ὡς εἰ καὶ ἐμαίνετο, δηλοῖ xoi μετ᾽ ὀλίγα Ὅμηρος ἐν τῷ, ἐναντίη ἦλϑε ϑέουσα ᾿Ανδρομάχη. παραβολι- 
χὸν δὲ τὸ μαινομένη, γοργότατα φρασϑὲν διὰ τὸ μηδὲ χρῆναι πλατυνϑῆναι. διασαφητικὸν δὲ αὐτοῦ 20 

τὸ, ἐπειγομένη ἀφικάνει ἐπὶ τὸ τεῖχος, δηλαδὴ ἡ “Τνδρομάχη. ( Vers. $94. ) Ὅτι πολύδωρον ἄλοχον 
τὴν ̓ Δνδρομάχην. 'λέγει ὡς πολύπροικχον, ἐπίϑετον τοῦτο ϑέμενος αὐτῇ πρέπον περικαλλεῖ γυναιχὶ καὶ ἐξ 512 
εὐγενῶν καὶ πλουτούντων καταγομένῃ xot οἵων τὲ δῶρα προιχῶα πολλὰ διδόναι φίλῃ ϑυγατρί. τὸ 

μέντοι κύριον ὃ Πολύδωρος ἄλλον τρόπον οὕτω καλεῖται, ὡς πολλὰ δῶρα λαβὼν ἐκ φύσεως κατὰ τὴν 
So περιφδομένην Πανδώραν. καὶ ἐνταῦϑα "μὲν ἀόριστα τὰ δῶρα" ἐν δὲ τῷ, γυναῖκες ἀλφεσίβοιαι, εἰδο- 

πεποίηται. "Eri δὲ εἰς πλέον ἐν τῷ, πρῶϑ' ἑκατὸν βοῦς δῶχεν, ἔπειτα δὲ χίλι ὑπέστη, πολλὰ δ᾽ ἔδωκε" 
πολυδάπανοι γὰρ ἀληϑῶς αἱ χόραι. ὅϑεν παροιμία ἀστεία τὸ, παῖς μοι τριτογενὴς εἴη, μὴ τριτογένεια, 
ἤγουν υἱὸς, μὴ ϑυγάτηρ. χρήσιμον δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ᾿Ησιόδου τὸ, μουνογενὴς δὲ πάϊς εἴη φερβέμεν, 
χαὶ ἑξῆς. ( Vers. 396. ) Ὅτι χαινοπρε πεῖ ἐπαναλήψεως ὃ ποιητὴς χανταῦϑα χέχρηται σχήματι, ὅ πὲρ 
σόλοιχον μὲν οὐκ ἂν, οὐ γὰρ ἄκοντος Ὁμήρου ἐχπίπτει οὐδὲ τὸ τῶν ὀδόντων ἕρκος ἐκφεύγει, σολοιχο- 30 

φανὲς δὲ εἴποι τις ἄν. ἔστι δὲ τοιοῦτον" «Ἀνδρομάχη ϑυγάτηρ μεγαλήτορος ᾿Ετίωνος. sivo ἐπιφέρεν 
ἀκαταλλήλως εὐϑεῖαν, Her τίων, ὃς ἔναιεν “ὑποπλάχῳ ὑληέσσῃν, Θήβῃ" Υποπλαχίῃ, Κιλίχκεσιν ἄνδρεσιν 

ἀνάσσων. ὥφειλε γὰρ ὁμοιοπτώτως ἐπαναλαβεῖν" ᾿Ηεείωνος; ὃς ἔναιεν ἐν Θήβῃ. ὁ δὲ τὸν ἀκροατὴν 
ἐπιστρέφων τῷ καινῷ τοῦ σχήματος ἤρξατο ὡς οἷον ἀπ᾿ ἀρχῆς διηγούμενος οὕτως" ᾿Ηετίων ἣν τις, ὃς 
ἕναιε, καὶ τὰ ἑξῆς. Τοιοῦτον σχῆμα καὶ τῆς δευτέρας ῥαψῳδίας ἐν τῷ. φημὶ κατανεῦσαι τὸν Δία, 

ἀστράπτων ἐπιδέξια. ἔδει μὲν γὰρ εἰπεῖν ἀστράπτοντα" ὁ δὲ xcwüg ἐπέβαλε καὶ ἐκεῖ ὡς ἀπ᾽ ἀρχῆς 
άρ ἄλλης ἀφηγηματικῶς, οἷον ὅτι ἀστράπτων KL ὃ Ζεὺς ἐκ τῶν δεξιῶν, C Vers. 397.) Καὶ ὅτε δὲ τοὺς 

τοῦ Ῥησου | ἵππους rponbh ὁ ποιητὴς » ὁμοίῳ χρῆται σχήματι, ὡς χατὰ τόπον ῥηθήσεται, διὰ τὸ καὶ 
ἐν τοῖς τοιούτοις ἵπποις. ξεγίζον. σημειοῦνται δὲ οἱ παλαιοὶ ὕτι τὰ καινὰ χαινῶς φράζει ὃ ποιητής. 
Θήβην δὲ “Υ0ποπλακίην μὴ τὴν αὐτὴν μὲν τῷ ̓ Δτραμυτείῳ. νομιστέον χατά τινας, ἐγγὺς δ᾽ διίως ἐκείνου, -40 

χαὶ ὡς εἰπεῖν ᾿Αἀτραμυτινὴν κατὰ χώρας περιοχήν. λέγει οὖὐν καὶ O γεωγράφος ᾿4“τραμυτινὴν χαὶ αὑτὴν 
καὶ τὴν Χρύσαν, ass δὲ ἃ ἀμφοτέρας. καὶ ᾿Ηρόδοτος δὲ διαιρεῖ, Θήβης πεδίον εἰπὼν καὶ ᾿άτρα- 
μύτειον πόλιν. ἕτεροι δὲ καὶ τοιαῦτα ἱστοροῦσι. Θήβη ϑυγάτηρ γέγονεν ᾿Αδραμύστιος, ἀνδρὸς 
Πελασγοῦ, τοῦ τὴν ᾿Αδραμυστίαν ὃ ὁμώνυμον ἑαυτῷ κτίσαντος, ἣν οἱ ὕστερον ᾿Αδραμύτιον μετεκάλο- 

s εὐφωνότερον. ταύτης τῆς Θήβης τὸν γάμον ἐν γυμνικῷ ἀγῶνι ὥρισεν ὁ πατὴρ τῷ ἀριστεύσαντι. 

παρατυχόντα δὲ “Ηρακλέα νικῆσαι φασὶ καὶ λαβεῖν τὴν Θήβην εἰς γυναῖκα καὶ χτίσανι πόλιν ὁμώνυμον 
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αὐτῇ, IlAaxiav τε ἐπικαλουμένην καὶ Υποπλακίαν διὰ τὸ κεῖσθαι V ὑπὸ ὕρος τὸ Π]λάχιον, ἀφ᾽ οὗ ὅρους 
χαὶ ἡ χώρα ᾿γπύπλακος ὑλήεσσα κατὰ τὸν noujtij v. Ὅρα οὖν Ott τὸ μὲν, "YnoaAazo ὑληέσσῃ, τοῦ ὅλου 
ἐστὲ δηλωτιχὸν, τὸ δὲ, Θηϑῃ" Ὑποπλακίῃ; τὸ μέρος δηλοῖ, τουτέστι τὴν πόλιν. περὶ δὲ Θηβὼν “Υπο- 50 
πλακίων καὶ ἐν Βοιωτίᾳ εἴρηταί τι, ἔνϑα καὶ ἀπαρέσκεται ὁ Πορφύριος 0pog εἶναι Πλάκιον. εἴ περ δὲ 
ἔστιν, ὡς ὁ πλείων λόγος κρατεῖ, ἀπὸ τῆς πλακὸς ἔχει τὴν κλῆσιν, ὡς καὶ ἡ “Ὑποπλαχία Θηβη καὶ 
ὑλήεσσα YaonAexog, 0 ἐστιν ἢ ὀρεινὴ καὶ δασεῖα. πλάχας δέ φασι πάντα τὰ πλατέα" ὕϑεν καὶ τὸ 
πέμμα ὁ πλαχόεις καὶ ἐν συναιρέσει πλακοῦς. διὸ οὐδ᾽ ἐξ ἀνάγκης λιϑώδεις πᾶσαι πλάκες κατὰ τὸ, 
ἱερὴν ὑπὸ πλάκα Σουνίου, ἀλλὰ καὶ ἑτέρως πλατεῖαι καὶ γόνεμοι, ὁποία zai ἡ παρὰ τῷ Εἰριπίδῃ 
σπειρομένη ἀρίστη Χεῤῥονησία πλαξ. Κίλικες δὲ οὗτοι, ὧν ᾿Ηετίων à ἄρχει xe Ὅμηρον, πάντως ἕτεροί 

10 εἰσι τῶν περὶ τὴν νῦν μεγάλην Kuaxiav, περὶ ὧν xci προείρηται. 0 δὲ γεωγράφος περὶ τῆς τοιαύτης 
Κιλικίας χαὶ τοιαῦτα φησίν" “Αδραμυτινὴ " D διέχουσα “Αδραμυτείου σταδίους ἱκανοὺς, πλησίον 
δὲ αὐτῆς ἡ Κίλλα. καὶ ort Κίλλας ἡνίοχος ἡγήσατο τῶν τόπων, ἀφ᾽ οὗ ἴσως ἡ ἐκεῖ Κίλλα ὠνόμασται, 
0 δ᾽ αὐτός φησι xci ὅτι κάμψαντι τὸ λεχτὸν ἐλλογιμώταταί εἰσι πόλεις Αἰολέων χαὶ ὃ ᾿Αδραμυτινὸς 
κόλπος, ἐν ᾧ πολλοὶ τῶν “ελέγων, καὶ οἱ διττοὶ Ὁμηοιχοὶ Κίλικες, ἐνταῦϑα δὲ xai ὁ MirvAgvatov 
αἰγιαλός. πῶς δὲ διττοὶ οἱ ῥηθέντες "Κίλικες, ὃ αὐτὸς δηλοῖ, λέγων ὅτι μετὰ τοὺς «“Τέλεγας, τοὺς Go 
Τρωικοὺς δηλαδὴ, περὶ ὧν ἐῤῥέϑη οὐ πρὸ πολλοῦ ἐν τοῖς περὶ Πηδάσου, οἱ xaO" “Ὅμηρον Κίλικες χατὰ 
τὴν ᾿Δτραμυτινὴν Mp διῃροῦντο δὲ εἰς δύο EAS. τὴν ὑπὸ τῷ Ηετίωνι καὶ τὴν ὑπὸ τῷ 
Μύνητι, ὃς "oe «Ἱυρνησσοῦ, ἣν διὼ τοῦτο x«i πόλιν Μύνητός που ἐρεῖ ἢ gore αὐτῆς Boots. 
"Ioréov δὲ καὶ ὅτι διαιρόρους γραφὰς ἀποφέρεται τὸ ῥηϑὲν ADoeuvraov, χαϑὰ καὶ “Στέφανος παραδί- 

20 δωσιν ἐν τοῖς ἐϑνικοῖς. xci γὰρ καὶ μετὰ τοῦ Ó λέγεται ᾿Αδραμύτειον, καὶ μετὰ TOU T ᾿Ατραμύτειον, 
ὡς καὶ τοῦ ῥηθέντος χτίτορος αὐτοῦ ἴσως οὕτω διφο" θουμένου, καὶ τὴν παραλήγουσαν δὲ διά 7:630 
δύο T ἔχει χαὶ δι᾿ ἑνὸς, ἔτι δὲ καὶ διὰ διφϑόγγου χαὶ διὰ μόνου διχρόνου. ( Vers, 398.) Ὅτι ἔχει μὲν 
ὃ ἀνὴρ γυναῖχα, ἔχεται δὲ γυνὴ τῷ ἀνδρὶ, ὡς ἡ “ἰνδρομάχη ἐνταῦϑα τῷ ἽῬχτορι. ( Vers. 399.) Ὅτι 
& καὶ ᾿“λέξανδρος ἐπὶ μακρὸν ἔμεινε παρὰ τῇ γυναικὶ, ἀλλ᾽ Ó χαλὸς ἡ ! rang OUVZ εὑρὼν οἴκοι, καϑὰ 

καὶ προείρηται, τὴν γυναῖκα οὐκ ἀναμένει, ἄπεισι δὲ κατὰ σπουδὴν. προτιμώμενος τῶν ἰδίων τὴν XOL- 
νὴν βοήϑειαν. αὐτοιιάτως μέντοι εὑρίσκει τὴν γυναῖκα καὶ τὸ αὐτοῦ βρεφύλλιον, οὐ κατὰ ἔργον ὁδοῦ. 
καὶ οὕτως ὁ ποιητὴς οἷος αὐτὸς καινῶν ϑεωρηιιάτων εὑρετὴς παρεντίϑησιν ὡς οὐκ ἂν ἐλπίσῃ τις τῇ 

ποιήσει χαὶ τὸ τῆς ἡρωίνης ταύτης ἐπεισόδιον, καὶ γλυκαίνει ὡς ἐῤῥέϑη τὸν ἀχροατὴν πολυειδὴ τινὰ 
ὁμιλίαν - παρε ντιϑείς. εἰς μυρία γὰρ τῷ ποιητῇ ἐχρησίμευσε τὸ ἀπελϑεῖν τὸν "Exroga εἰς τὴν πόλιν. 

30 δίχα γὰρ τῶν ἄλλων παρεισέδυ οὕτως ἀναγνωρισμὸς Γλαύκου καὶ Διομήδους, ὅϑεν ἱστορίας πολὺ χύμα 

ἐῤῥευσεν. ἐχεῖϑεν δὲ καὶ περὶ οἴνου ἐφιλοσοφήϑη τὰ δέοντα, καὶ περὶ Σιδωνίων icropgr Qr τινὰ, ἔτι δὲ 
καὶ περὶ Ελένης καὶ *megi ᾿Πετίωνος καὶ περὶ ᾿νδρομάχης. γλυκανεῖ δὲ τὴν ποίησιν καὶ τὸ βρεφύλλιον 1o 

513 τοῦ “Εχτορος, καὶ τὸ ὅλον εἰπεῖν, εὖ πεποίηται ὁ “Πχτωρ ἀπελϑὼν τῆς μάχης" ἱλαρύνϑη γὰρ οὕτω τῆς 
ποιήσεως ἡ σχυϑρωπότης καὶ ἀπονιψαμένη τοῦ λύϑρου τῶν πιπτόντων τοῖς ἐπεισοδίοις διεγέλασεν. 
( Vers. 400. sqq.) Ὅτι περὶ τοῦ ὑποτιτϑίου ' ἔκτορέου παιδὸς οὕτω φράξει ὁ ποιητηΐς" ἅμα δ᾽ ἀμφί- 
πολος κίεν αὐτῇ, παῖδ᾽ ἐνὶ κόλπῳ ἔχουσ ̓ ἀταλάφρονα, νήπιον αὕτως, ' Εχτορίδην ἀγαπητὸν, ἀλίγκιον, 

ἤγουν ὅμοιον ἀστέρι καλῷ, οὐ μὴν ἡλίῳ εἴτε σελήνῃ, οὐ γὰρ ἔπρεπε βρεφυ τοιοῦτον ἐπίϑετον. 

(Vers. 399.) Καὶ σημείωσαι ὅτι τὲ χκαϑὰ τῇ ̓ Δνδρομάχῃ ἀμφίπολος ἀχολουϑεῖ € ἔξω, οὕτω κατὰ τοὺς 
παλαιοὺς χαὶ ἐν τοῖς ὕστερον ἠκολούϑει ἐξιούσῃ τῇ δεσποίνῃ μία ϑεραπαιυὶς, χαὶ Ort χρήσιμα εἰς ἀγα- 

4o ϑοῦ βρέφους ἔπαινον τὸ, ἀταλάφρονα νήπιον ἀγ απητὸν ἀλίγκιον. ἀστέρι καλῷ. Τὴν δὲ ῥηϑεῖσαν ἀμ- 

φίπολον χαὶ τιϑήνην ἀνωτέρω ἔφη καὶ ταμίην, τὸ μὲν ἐκ τῆς κατ᾽ οἶκον ἐνεργείας, ὁποία ἐν ᾿ὐδυσσείᾳ 

ἡ τῆς LvovxAsiag καὶ τῆς Εὐρυνόμης, τὸ δὲ διὰ τὸ ϑηλάζειν τὸν βασιλικὸν παῖδα. ἔφη γάρ" φέρει 
δ᾽ ἅμα παῖδα τιϑήνη., γυνὴ ταμίη. γίνεται δὲ ἡ τιϑήνη παρὰ τὸ ϑῶ ULL TÓ ϑηλάξζω ἀναδιπλα- 

σιασμῷ δυσφώνῳ χαὶ “τροπῇ τοῦ δασέος εἰς ψιλὲν: διὰ χαλλίονα φωνήν. τὴν δ᾽ αὐτὴν xai τιϑηνὸν 20 

φασιν οἱ παλαιοὶ, λέγοντες καὶ ὅτι τιτϑὴ χαὶ τροφὸς χαὶ τιϑήνη διαφέρουσι: παρὰ τοῖς μὴ πενιχροῖς" 

τίτϑαι μὲν γὰρ βαρυτόνως ἢ τιτϑαὶ ὀξυτόνως αἱ τοὺς τιτϑοὺς παρέχουσαι, ὃ πέρ ἐστι μαστοὺς, ἐξ ὧν 
ΟΟΜΜΕΝΤΟΙΝ Iriap. Tox. II. 
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καὶ βρέφος ὑποτίτϑιον τὸ ὑπομαζιον" τιϑηνοὶ 02, ἔτι δὲ καὶ τροφοὶ, ὧν τὸ ἀρσέενιχον οἱ vrgogetc, ai 

τὸν ἄλλον, φασὶ, πόνον μετὰ τὸν ἀπογαλαχτισμὸν ἀναδεχόμενα: ἤγουν περιφέρουσαι καὶ προσπαί- 
ζουσαι τοῖς τροφίμοις καὶ ἄλλως ἐπιμελῶς ἐχτρέφουσαι. καὶ τοιαῦτα μὲν ταῦτα. Ὁ δὲ τιτϑὸς πλεονα- 
σμὸν ἔχει τοῦ T ἐπίτηδες διὰ τραχυφωνίαν" γίνεται γὰρ ἀπὸ τοῦ ἐντίϑεσθαι στόμασι βρεγικοῖς. 
( Vers. 400.) " Eort δὲ ἀταλάφρων ὁ μὴ τάλας 1) τλήμων ἀλλ᾿ ἔτι φρονεῖν ἁπαλός. 10 δὲ αὕτως εἰ μὲν 

ἀντὶ τοῦ οὕτω λαμβάνοιτο, περιττὸν χεῖται, 6 χαὶ ἄλλαι, ὡς καὶ προεδηλώϑη, λέξεις πάσχουσιν" εἰ δὲ 

μάλιστα τὸ ὡσαύτως σημαΐνει, ἐκ παραλλήλου ἑρμηνεύει κεῖσϑαι τὸ ἀταλάφρονα καὶ τὸ νήπιον, ἵνα 

εἴη ὃ παῖς καὶ ἀταλάφρων ὁμοίως xcl νήπιος" ἀντὶ τοῦ μάτην γὰρ αὐτὸ νοῆσαι οὐκ ἐγχωρεῖ. 
( Vers. 402. ) leyes δ᾽ ἐνταῦϑα ὁ ποιητὴς καὶ Ort ὁ Extop μὲν μετριοφρονῶν “Σκαμάνδριον ἐχάλει τὸν 

So παῖδα ὁμωνύμως "ἀνδρί τινι Τρωιχῷ, οὗ καὶ αὐτοῦ ἐμνήσϑη ὃ ποιητὴς, κατὰ παρωνυμίαν τὴν ἀπὸ τὸ 
τοῦ ποταμοῦ Σκαμάνδρου, ὡς πέρ καὶ Σιμοείσιός τις παρὰ τῷ ποιητῇ παρωγυμεῖται τῷ Σιμόεντι. 
ποταμῷ, καί τις ᾿Ιδαῖος τῇ .1δὴ τῷ ὄρει. καὶ οὕτω μὲν ὁ "Exrog. (Vers. 403.) Οἱ δὲ Τρῶες χάριτας 

εἰδότες τῷ προμάχῳ πατρὶ ̓ “στυάνακτα τὸν υἱὸν ἐκάλουν τρόπῳ διωνυμίας, ὡς χαὶ ἐν τοῖς μετὰ ταῖτα 
δηλωϑή, ἤσεται, οὐχ᾽ ὅτι 0 οὕτω νήπιος τοῦ ἄστεος ἄναξ ἢν τῆς ̓ Ιλίου ἤτοι φροντιστὴς χαὶ ἀναχῶς ἤγουν 
ἐπιμελῶς ἔχων αὐτῆς. εἰ χαὶ ὃ “Ἕχτωρ ἐπεύξεται ᾽Ιλίου ἰφι ἀνάσσειν αὐτὸν, ἀλλὰ διὰ τὸν πατέρα, 
ἐπειδή. φησι, μόνος ἐρύετο Ἴλιον “Εχτωρ. χαὶ ὕρα ὅπως ἐτυμολογεῖ καὶ τὸν orvevazra τρόπῳ ποιη- 
τιχῷ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καὶ διὰ τὰ τῶν πατέρων καὶ προγόνων ἔργα ἐτίϑετό ποτε ὀνόματα τοῖς ἐπιγόνοις. 
τὴν γοῦν Μίάρπησσαν Axvoriy χαλεῖσϑαι φησί που Ὅμηρος ἐπώνυμον διὰ τὸ τὴν μητέρα αὑτῆς ποτὲ 
πολλὰ πενϑῆσαι δίχην ἀλκυόνος, καὶ τῷ Ὀδυσσεῖ δὲ ὃ πάππος “Τὐτόλυκος τὸ τοιοῦτον ὄνομα ἔϑετο, 

διότι πολλοί, φησιν, ἐμοὶ ὠδίσαντο., τουτέστιν ὠργίσϑησαν χατὰ γῆν ὡς κλέπτοντι τὰ ἐκείνων" οὕτω 20 
γὰρ βούλεται ὃ ποιητὴς ἐτυμολογεῖσϑαι τὸν Ὀδυσσέα, ὡς ἡ Οδύσσεια δηλοῖ. ὅτι δὲ χαίρουσιν ἐτυμολο- 

&o “γεῖν ἐν καιρῷ, καϑάπερ οἱ ἄλλοι σοφοὶ; οὕτω καὶ οἱ ποιηταὶ, οὐχ ἄδηλόν ἐστιν, οἱ τὰ μὲν ὡς ἐκ 
παρόδου χαὶ οὐ χατὰ πλάτος ᾿ἐτυμολογοῦσιν, ἀλλ ὡς ἂν συνήσει ἀγχίνους ἀκροατὴς, τὰ πολλὰ καὶ ἕν 

πρὸς ἕν φράζοντες ἐτυμολογικῶς, ὡς ἔστι μυρία ἐκ τῶν 'Ομηρικῶν ἀναλέγεσϑαι, xad καὶ Πορφύριος 

ἐπισημαίνεται, τὰ δὲ καὶ πλατιχώτερον προάγουσιν, ὡς ἔχει καὶ τὰ προσεχῶς εἰρημένα. τοιοῦτος 
δὲ χαὶ “Ἡσίοδος ἔν τὲ ἄλλοις καὶ ἐν οἷς τὴν Πανδώρων ἐτυμολογεῖ, καὶ ἔνϑα δὲ τὴν φιλομειδῆ zc τὴν 
Κυϑέρειαν, τὸ μὲν ort Κυϑήραν προσέπλασε. τὸ δ᾽ Ort μηδέων ἐξεφ αὐνϑη, 0 ἐστιν αἰδοίων τῶν τοῦ 

Κρόνου, xai ὕπου δὲ τὸν παρὰ τοῖς ἄλλοις Οἰλέα τετρασυλλ dus καλούμενον lAiím τρισυλλάβως αὐτὸς 

λέγειν ἐθέλων φησὶν οὕτως αὐτὸν χληϑῆναι, οὕνεχα νύμφην εὑράμενος ἵλεων μίχϑη ἐρατῇ φιλότητι; 

ὅϑεν ἔστι συνιδεῖν Ort χατὰ πλεονασμὸν τοῦ ὃ ἐκ τοῦ ᾿Ιλεὺς γέγονεν ὁ Οϊλεὺς ὁμοίως τῷ χέλλω ὀκέλλω, 80 
χλῶ κλάζω ὑκλάζω, ἔτι δὲ καὶ ἐν τῷ Βριάρεως Οβριάρεως. ὡς τεχνογραφεῖ ᾿Ἡρῳδιανός. καὶ οὕτω μὲν 
ΤΙσίοδος. Εὐριπίδης δὲ τὸν Οἰδίπουν ἐτιμολογῆσαι ϑελήσας ἐπέχρυψε μὲν τὸ σαφὲς, 0 δὴ ἀρετὴ ἐτυμο- 

50 λογίας ἐστὶν, ἀσαφῶς δὲ χρυσοδέτοις αὐτὸν περόναις ἐπίσημον Ἀἔφη, δι᾽ ὧν δηλαδὴ ἐξοιδηϑέντες οἱ 
πόδες ὄνομα πεποιήκασιν αὐτῷ. ( Vers. Ao4. ) Ὅτι () ἔχων 0" Πχτὼρ τὸν νήπιον “Ιστυάνακτα προσει- 
πεῖν μειδιάματι φιλοφρονεῖται αὐτὸν, ᾧ χαὶ μόνῳ δεξιούμενοι τὰ βρέφη προσαγορεύομεν, λόγου μὲν 

oU συνιέντα, τὴν δὲ ὄψιν γνωρίζοντα. φησὶ γάρ" (Vers. 402. .) μείδησεν ἰδὼν ἐς παῖδα σιωπῇ. av- 

δροιιάχη μέντοι ἄγχι παρίστατο δακρυχέουσα. xal οὕτω μερίζονταί - πως οἷον ἀμφότεροι τὸν κλαυσίγε- 
λων. ἀλλ Ort ἰδὼν τὸν τῆς περικεζαλαι Ὁ λόφον 6 ὃ παῖς μετ᾽ ὀλίγα ἐγάρβησε χαὶ πτοηϑεὶς συνεστάλη, 

τότε δὴ ὃ πατήρ τε χαὶ ἢ μήτηρ ἐξεγέλασαν τῷ δέει τοῦ παιδὸς αὐτοὶ ἀντεπεξαγαγόντες τὸν γέλωτα. 
Καὶ ὅρα ὕπως πιϑανῶς ὃ 0 ποιητὴς διαφόροις πάϑεσι τὸ χωρίον τοῦτο κατεχέρασε, μειδιάματι, δάκρυσι, 4o 
δέει, γέλωτι. ἡ δὲ γλυκύτης καὶ τὸ ἐνδιάϑετον ῥητορείαν ἐϑέλει μακράν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε καϑὰ μει- 

διάματι, οὕτω δὴ καὶ δακρύοις € ἔστι πως didi iue κατὰ τὸ : προσεῖπε δαχρούοις ὥστε σημῆναι φίλα, 

καὶ Ort χαὶ διὰ νεύματος ἔστι γενέσϑαι τὸ αὐτὸ, καὶ ὅτι τὸ μὲν Ὁμηριχὸν βρέφος ἔδεισεν, ὡς ἐῤῥέϑη, 
παρὰ δὲ Προδότῳ φέρουσα γυνὴ δέδωχέ τινι παΐδίον, τὸ δὲ προσεὲγ ἐλασό, quot, τῷ λαβόντι, καὶ ὅτι 514 

6oT0 μείδησεν ἀπὸ ἐνεστῶτος γίνεται διΐ φορουμένου" λέγεται γὰρ καὶ μειδῶ μειδιῶ, ὡς πε 2 κατηφῶ 

xal χατηφιῶ, καϑὰ καὶ πρὸ μιχροῦ γέγραπται. (Vers. 407.) Ὅτι τὸ, δαιμόνιε φϑίσει σὲ τὸ σὸν 
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μένος, 0 ̓ Αἀνδρομάχη πρὸς τὸν ἄνδρα gos , ἁρμόζει παντὶ ϑρασυνομένῳ ὑπὲρ τὸ δέον. ἐφεξῆς δὲ τὸ, 
οὐδ᾽ ἐλεαίρεις Ἀπαϊδα «τε »ηπίαχον; xai ἔμ᾽ ὥμμορον, 7] τάχα χήρη σεῦ ἔσομαι, γυναιχὸς λόγοι πρὸςθ61 

ἄνδρα ὃ ὁρμῶντα εἰς κίνδυνον. "Opa δέ, φασι, πῶς τὸ σὸν εἰπὲ μένος, οὐ μὴν πολέμιός τις χαὶ ἀρι- 
στεὺς, ὡς εἴγε πεσεῖν τὸν ἔχτορα ἐν πολέμῳ ἀνάγκη, OUy ἕνα τινὰ τοῦτο ποιήσειν 7] ̓ Δνδρομάχη φησὶν, 
ἀλλὰ τὸ πανελλήνιον. τάχα γάρ σὲ χατακτανέουσί, φησιν, ᾿“Ιχαιοὶ, πάντες ἐφοομηϑέντες. οὕτω μεγάλα 

φρονεῖ περὶ τοῦ ἀνδρός. ἐπαινοῦσι δ᾽ ἐνταῦϑα οἱ παλαιοὶ καὶ τὸ δαιμόνιε, παρασημειούμενοι "ὡς οὔτε 10 
“ » ΄ ΄ - cer 2 et 34 ' , « ' , x 

ἔχτορ οὔτε ἄνερ οὔτε TL τοιοῦτον éréQOV προσεῖπεν αὑτὸν, ἀλλὰ δαιμόνιε, ὃ πὲρ ϑυμὸν ἐμφαίνει χαὶ 

εὔνοιαν. ϑαυμάξαι μὲν γάρ, "Spes: τὴν ἰσχὺν τοῦ ἀνδρὸς , 10 δὲ Ü'o«cog οὐχ ἐπαινεῖ, ὃ καὶ ὀκνήσασα 

ὀνομάσαι διὰ τὸ δύσφημον μένος εἰπὲν ἀντ᾽ αὐτοῦ. οὐκοῦν ἀληϑῶς μέσως ἐνταῦϑα εἴρηται τὸ δαιμόνιε, 

ὥς p καὶ uer ̓ ὀλίγα δαιμονίη 8 ἐν τῷ, δαιμονίη, μή μοί τι λίην ἀκαχίζεο. οὔτε γὰρ μαχαριότητα μόγην 

οὔτε μὴν αϑλιοτητα χατϑμόνας ἐν τουτοις ἔστι νοεῖν, ἀλλὰ TL χρᾶμα ἐξ ἀμφοῖν, ὁ μέντοι "δαίμων, 20 
ὥς περ δὴ καὶ ἡ μοῖρα καὶ 1) τύχη ἄλλως λέγονται μέσαι λέξεις. καὶ ὡς ἐπὶ πολὺ μὲν τῷ εὖ καὶ τῷ δὺς 

διακρίνονται εἰς ὃ νοοῦσιν" “ἔστι δὲ ὅτε καὶ ἁπλᾷ ὄντα τῇ κατ᾽ ἔννοιαν ἀχολουϑίᾳ διευχρινοῦνται. δαί- 
μων γοῦν εὑροεῖν, καὶ δαιμόνιος δὲ AouotozéAno, ἐπὶ καλῷ λέγονται, δαίμων δὲ βαρὺς τὸ ἀνάπαλιν. 

οὕτω δὲ καὶ ἡ μοῖρα ἐν ταῖς χρήσεσι ϑεωρεῖται. ὡσαύτως δὲ χαὶ ἡ τύχη. τὸ μὲν γὰρ, ϑέλω τύχης στα- 
λαγμὸν, χαὶ TO, τύχη Καίσαρος; ἀγαθὰ γοοῦσι. τὸ δὲ, οὐχ ἔστιν, εἰ μὴ τὴν τύχην αὑτὴν λέγεις, καὶ 

*j παρὰ “οφοχλεῖ ἀναγκαῖα τύχη τὴν μὴ εὖ πίπτουσαν τινὶ δηλοῦσιν. ( Vers. 408.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὡς 3o 

διαφέρει γήπιος καὶ γηπίαχος οὐ κατὰ μόνον τὸ ἁπλοῦν χαὶ τὸ σύνθετον, ἀλλὰ καὶ ὅτι γήπιος μὲν 

δηλοὶ ὁτὲ μὲν ἡλικίαν, ὁτὲ δὲ ἦϑος. Μηπίαχος δὲ συνεμφαίνει τῇ ἡλικίᾳ καὶ τὴν βρεφιχὴν ἰαχὴν, 

j τίς ἐστι κλαυϑαυρισμὸς, ἧς δὴ νηπιέης (ya. μαρτύριον per ' ὀλίγα τὸ, πρὸς χόλπον ILU ἐχλίνϑη 

ἰάχων. ἔφη δ᾽ ἐν τούτοις qsei ̓ ΑΙστυάνακτος τὸ uiv νήπιος ὃ ποιητὴς ἀπαϑῶς, εἰπών" ἀταλάφρονα 

γήπιον, τὸ δὲ νηπίαχος ἡ : "μήτηρ ᾿Ανδρομάχη περιπαϑῶς.᾽ Ὅρα δὲ καὶ ὅτι συνεχῶς δὶς ἐν τοῖς ῥηθεῖσι 4o 

χεῖται ταὐτολιγικῶς TO τάχα, 0 δηλοῖ τὸ ταχέως. ἔφη γὰρ ἡ ᾿Αἰνδρομάχη" ἢ toc χήρη σεῦ ἔσομαι" 
τάχα γάρ σε χαταχτανέουσιν. ἐντελῶς δὲ πέφρασται τὸ, χήρη σεῦ. ἡ γὰρ χήρα τινός ἐστι χήρα. κατω- 
τέρω δὲ τὸ, παῖδ᾽ ὀρφανικὸν χήρην τε γυναῖκα, ἐλλέλειπται. οὕτω καὶ πολιὰν μὲν εἰπεῖν ἐλλιπῶς ἔχει, 

τὸ δὲ πολιὰς ἕλκετο τρίχας, καὶ πολιᾶς ἀμύγματα χαίτης: ἀνελλιπῶς € ἔχει. Á Yers. 4 11.) Ὅτι ὃ λυ- 

πούμενος ἐπὶ στερήσει φίλου à ἢ) εὐεργέτου εἴποι ἂν τὸ "τῆς ̓ Ανδρομάχης πρὸς " Exroga* ἐμοὶ δέ κε χέρ- 5o 
διον εἴη σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χϑόνα δύμεναι" οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλη ἔσται ϑαλπωρὴ, ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον 

ἐπίσπῃς , ἀλλ᾽ ἄχεα. εἰ δὲ καὶ γανέων ἐστέρηται ó ταῦτα λέγων, ἁρμόττει καὶ τὸ ἐφεξῆς" 01 δέ μοι ἐστὶ 

πατὴρ xci πότνια μήτηρ. λέγει δὲ ϑαλπωρὴν μὲν τὴν ὑπὸ ἡλίῳ διαγωγὴν, 0 ἐστι Cv. ( Vers. 412.) 

Χϑόνα δὲ δῦναι τὸ τεϑνάναι, ὅτε οὐκ ἔστι ϑάλπεσϑαι, εἴ ys χρυερὸς ὁ "Ae λέγεται, χαὶ ἄλλως δὲ 

ἡ ϑαλπωρὴ ἔοιχε βεβαίαν ἐλπίδα δηλοῦν xci οὐκ ἐν κενοῖς ϑάλπουσαν, ἣν ὃ μὴ ἔχων ἀνηχέστῳ πυρὶ 

᾿ϑάλπεται; χαὶ ἄλλως δὲ κεναῖς ἐλπίσι ϑερμαίνεται χατὰ τὸν εἰπόντα τραγιχόν. κοινότερον δὲ ϑαλ-θο 

πωρὴ ἡ ϑάλπουσα ἡδονὴ, jj ἀντίχειται τὰ ὡς εἰπεῖν ψυχρὰ ἄχεα. ( Vers. 411.) Τὸ δὲ ἀφαμαρτούσῃ 

ἀρίστη λέξις ἐπὶ ἀνδρὸς φίλου ϑανάτῳ, καὶ οὐδεμία ἑτέρα καιριωλτέρα ταύτης εὑρεϑήσεται. ᾿Ιστέον δὲθ52 

χαὶ ὅτι τὸ χϑόνα δῦναι ταὐτόν ἐστι τῷ δῦναι δόμον "Ai0og εἴσω, ἤδη δὲ χαὶ τῷ, χυτῇ pete καλυφϑῆ- 

γαι, χαὶ τοῖς τοιούτοις. Τὸ δέ γε χανεῖν τινὶ εὐρεῖαν χϑόνα ἑτεροῖόν ἐστι. πρὸς δὲ γράψας τις τολμη- 

ρότερον, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ παρεσημάνϑη, ἔφη τὸ, οὕτω τοι δεῖ ζῆν τὸν ἐλεύϑερον ἢ κατὰ τῆς γῆς καὶ 

τοῦ βαράϑρου χαὶ τοῦ ταρτάρου εἰς τὸν ὄλεϑρον ἥκειν καὶ κατορωρύχϑαι σταδίους ἀναριϑμήτους. 

(Vers. 412.) Τὸ δὲ ἐπεὶ ἂν τὸ ἐντελές ἐστι τοῦ παρὰ τοῖς ὕστερον λεγομένου ἐπὰν, παρ᾽ οἷς συνϑετώ- 

τερον τοῦ ἐπεὶ ἂν τὸ ἐπειδάν. Ὅτι ᾿Ανδρομάχη τὰ χατὰ τοὺς οἰχείους γονεῖς διηγεῖται τῷ ᾿χτορι xci 

ταῦτα πάντως. εἰδότι, παρέλκον τι καὶ αὐτὴ ποιοῦσα χατὰ γυναιχεῖαν dgio εἰς οὐδὲν χατεπεῖγον. 

οὐ γάρ ἐστί, φασιν, ἀναλογισμὸς τοῦ δέοντος ἀσϑενούσαις ψυχαῖς, ἢ) πενϑ οὔσαις καὶ τεταρα) μέναις. 

ἔτι δὲ οἱ ἀτυχοῦντες φιλοῦσι καὶ πρὺς εἰδότας ἀδολεσχεῖν, ὡς καὶ ᾿“ἰχιλλεὺς ἐν τῇ ά ῥαψῳδίῳ πρὸς τ τὴν 

μητέρα ποιεῖ. καὶ ἄλλως δὲ, τῷ φιλοπενϑεῖ συγχωρητέον μαγρολογεῖν. “Σημείωσαι δὲ ὅτι καὶ ταῦτα 

δεινῶς μεϑυδεύεν ἃ ποιητὴς, ἵνα εἰ καὶ ἀπὸ τῶν τελευταίων τῆς μαχὴς ἤρξατο, μηδὲ τῶν παλαιοτέρων 

2 
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ἔργων τῶν ἀξίων λόγου παραλεΐψῃ μηδέν. (Ver s. 413.) “έγει δὲ ἡ Ινδρομάχη οὕτως" οὐδέ μοι ἐστὶ πατὴρ 

χαὶ πότνια μήτηρ. ἤτοι μὲν γὰρ πατέρα ἐμὸν ἀπέχτανε δῖος ᾿“ἰχιλλεὺς, ἐχ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίχων εὖ 

γαιετάουσαν, ἤτοι ναιομένην, Θηβὴην ὑψίιπυλον, τὴν πατριδα μου δηλαδή" κατὰ δ᾽ ἔχτανεν  Heriova* 

οὐδέ μιν ἐξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τί γε ϑυμῷ, ἀλλ᾽ ἄρα μιν κατέχηξ σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν, ἠδ᾽ ἐπὶ 
eiu ἔχεεν, ἤγουν διὰ χώματος ὑψιλοὺ ἐσήμανε τὸν τόπον τὴς ταφῆς" περὶ δὲ τὸ σῆμα πτελέ ἑας ἐφύ τευσαν 

γύμφαι ᾿Ορεστιάδες κοῦραι Διός. οἱ δὲ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν, οἱ μὲν πάντες ἰῷ χίον 

ἤματι Ζἴδος εἴσω" πάντας γὰρ κατέπεφνεν ᾿Δχιλλεὺς βουσὶν ἐπ᾿ εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῆς ὑΐεσσιν, ὥστε 516 
βουχολοῦντες παλαιῷ ἔϑει χαὶ OU dore ἐκεῖνοι ἔπεσον ὑπὸ τῷ pda, μητέρα δέ, φησιν, 

207j βασίλευεν "YaonAazo ὑληέσσῃ, "τὴν, ἐπεὶ «p δεῦρ᾽ ἤγαγεν ἅμ᾽ ἄλλοισι χτεάτεσσιν, ἂψ O γε τὴν 
ἀπέλυσε λαβὼν ἀπερείσι᾽ ἄποινα, πατρὸς δ᾽ ἐν μεγάροισι βάλ "ἄρτεμις ἰοχέαιρα, τουτέστιν αἴγνης 10 
μετὰ τὴν λίσιν τέϑνηκεν, ἴσως διὰ λύπης ὑπερβολήν. ὅτι γὰρ τῶν αἰφνιδίων ϑανάτων ταῖς γυναιξὶν 
ἡ Ἄρτεμις ἐπιστατεῖ, καὶ πρὸ ὀλίγων εἴρηται. ( Vers. 415.) Πόλιν δὲ Κιλίχων ἀκριβῶς λέγει τὴν ὑπὸ 
τῷ Ηετίωνι Θήβην, ὃν πρὸ βραχέων Κιλίχεσσιν ἔφη ἀνάσσειν. (Vers. 416.) Τὴν δὲ Θήβην ὑψίπυ- 
λον λέγει ἀντὶ τοῦ μεγάλην ὡς ἀπὸ μέρους" χρεία γὰρ τῇ μεγάλῃ πόλει τοιούτων πυλῶν, OU μὴν τῇ 
φαυλοτάτῃ, ὡς ἂν μὴ ἐπισχώψῃ τις τὸ ᾳδόμενον" χλείσατε τὰς πύλας, ἵνα μὴ ἐξέλϑῃ ἡ πόλις. ἴσως δὲ 
ταὐτὸν ὑψίπυλον εἰπεῖν ποτὲ καὶ τηλέπυλον, ὅ περ ἐν Ὀδυσσείᾳ χεῖται. (Vers. 417.) “Σημείωσαι δὲ καὶ 
ὡς ἐνταῦϑα φανερῶς ἐδήλωσεν, ὅτι ἐναρίζειν ov τὸ κτείνειν ἐστὶν ἀλλὰ τὸ σχυλεύειν. φησὶ γάρ" χατέχτα- 

ver, οὐδέ μιν ἐνάριξεν, ἀλλ᾽ ἔχῃε σὺν ἔντεσιν. ὅϑεν καὶ ἔναρα τὰ σχύλα, 0 ἐστι τὰ λάφυρα. ἔνϑα ὅρα χαὶ 

ὅπως ὁ Apis τὴν τοῦ ; πολέμίου Heriovog ἀρετὴν ἠδέσατο τιμήσας ἐκεῖνον μετὰ ϑάνατον" τὸ γὰρ 

σεβάσσατο ἀντὶ τοῦ ἐτίμησεν, ἀφ᾽ οὗ χαὶ ὃ ded τοῖς ὕστερον σεβαστύς. ( Vers. 419.) To δὲ, σῆμα ἐπί- 20 

So yeve , παραφράσας 0 Σοφοκλῆς τάφον zo σαι εἶπεν. O ἐστιν ἀναχωματίσαι, ὕϑεν xci τὰ ἱστορούμενα 
πολλαχοῦ χώματα. i δὲ πτελέαι προσήκουσι νεχρῶν καὶ αὐταὶ μνήμασι διὰ τὸ ἄκαρπον, καϑὰ καὶ αἱ 

ἐτέαι καὶ ὅσα ἕτερα δηλοῖ καὶ ἡ Οδύσσεια. (Vers. 420.) δύμφαι δὲ Ὀρεστιάδες φυσικαὶ φυτιχαὶ γοοῦνται 
δυνάμεις διοικοῦσαι τὰ φυόμενα ἐκ γῆς καὶ εἰς αὔξην προχαλούμεναι χαὶ ἀδρύνουσαι δι᾽ v ρύτητος zai 
ϑερμότητος τὰ ἐν ὄρεσι xoi ἄγρια, ὧν εἶδος xci αἱ πτελέαι. εἰ δὲ xol δρύες δι᾿ αὐτῶν γίνονται καὶ 

μηλέαι xai τὰ ἐν As μασι»: οὐδὲ τοῦτο ἀφῆχεν ἢ ποίησις ἀπ περιλάλητον ““μαδρυάδας γύμφας τινὰς 
πλασαμένη xci MyAtóag zai “Ἱειμωνιάδας. αἱ δὲ τοιαῦται δυνάμεις γύμφαι μὲν λέγονται, ὡς καὶ ἀλλα- 

χοῦ σαφέστερον εἴρηται, διὰ τὸ χατὰ τὸ νέον, ὃ ἐστι χατὰ τὸ éco μάλιστα ἐχφαίνεσθαι , Διὸς δὲ ϑὺυ- 

γατέρες, 0 ἐστιν ἀέρος xai αἰϑέρος, διὰ τὴν ἄνωϑεν é ἑπομένην αὐταῖς ὑγρότητα χαὶ ϑερμότητα.. ᾿Ιστέον 

δὲ ὅτι χαϑάπερ ὁμώνυμος γυναικὶ χόρῃ; τουτέστι παρϑένῳ, ἡ μυϑευομένη τῆς Δήμητρος κόρη, οὕτω καὶ 30 

αἱ μυϑιχαὶ νύμφαι ὁμωνυμοῦσι ταῖς παρ᾽ ἀνϑρώποις. ἔτι δὲ, καϑὰ αἱ παρϑένοι κόραι καὶ μετὰ τὸν ipn» 
40 χύόραι καὶ κοῦραι λέγονται διὰ τὸ γεάζειν ὡς χαὶ Ὅμηρος oidsv , οὕτω χαὶ αἱ TOU μὖύϑου νύμφαι, * gy 

πολὺ πλῆϑος ἐν τῇ ποιήσει, χαὶ γάμῳ ὑποπεσοῦσαι καὶ TEXOUGGL Y yes χαλοῦνται κατὰ τινα χυριω- 

γνυμίαν. Ὅτι δὲ καὶ συγγενιχόν ἐστιν ὄνομα ἡ νύμφη: χαὶ ὅτι καὶ προβὲ βηκυῖαν τινὰ τῇ ἡλικίᾳ νύμφην 
0 7 ποιητὴς καλεῖ, οἷον, δεῦρ᾽ ἴϑι νύμφα φίλη, καὶ ὅτι παρώνυμος τῇ νύμφη ὁ νυμφίος, καὶ ὅτι ὃ 7 παράνυμ- 
φος EIZGLOTEQOY οὕτω λέγεται, ὀρϑότερον γάρ ἐστι παρανι αίον χαλεῖσϑαι τὸν συναπάγοντα, τῷ νυμφίῳ 

τὴν es ἢ m ἢ ἐφ ἘΞ ὡς παρ᾽ ΠΟ ΘΤΗ͂ΘΕ. ὑφ᾽ ὧν καὶ nagoyog καλεῖται διὰ τὸ μόνος αὐτὸς 

συναναβαίχειν καὶ ὀχουμένῳ τῷ νυμφίῳ παροχὲ ἴσϑαι; χαὶ Oft γυμφεῖον. περιεχτικῷ λόγῳ ὃ τόπος ἐν ἡ 

οἱ νυμφίου, χαὶ ὅτι dum τμ Og 6 τὴν γὺ uqav ἄγων ix τῆς πατρικῆς οἰκίας τῷ γυμφίῳ., καὶ μάλιστα 

ὃ τὴν κατὰ δεύτερον γάμον, xa ὃν οὐ ϑέμις τὸν γυμφίον μετιέναι, αλλ ἀποστέλλεσθαι φίλον, ὃς &o 
οὕτω προσονομάζεται, δηλοῦσιν οἱ παλαιοί. καὶ οὕτω μὲν καὶ ταῦτα. MM ers. 422. ) Tuusiocet δὲ χαὶ 

ὅτι προσϑηκη τις πίνϑους τῇ ̓ ἀνδρομάχῃ oU μόνον ὅτι ἑπτὰ ἔπεσον αὐτῇ ἀδελφοὶ. ἀλλ ὅτε καὶ ἐν tQ, 
ἤγουν ἑνὶ ἤματι. zc ὕτι οὐδὲ μαχόμενοι ἔπεσον, ἀλλ ἐπὶ βουσὶ ες: ὀίεσσιν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἔπορον μὲν 

5o τοῖς παλαιοῖς διὰ τί κλίνεται μία μιᾶς μιᾷ ἐν ἀνομοιότητι τόνων. *éoixe δὲ παϑεῖν τοῦτο ἐξ ἀναλογίας 
τῆς πρὸς τὸ οἰχεῖον ἀρσενιχὸν χαὶ οὐδέτερον. ἰδοὺ γὰρ ἐνταῦῖϑα ἰῷ diua φησιν ὁ ποιητὴς ἀντὶ τοῦ μιᾷ 

ἡμέρᾳ μετὰ περισπωμένου τόνου. ᾿Αριστάρχειος δέ, φασιν, ἡ τοιαύτη ἀνάγνωσις. τινὲς δὲ καὶ ᾿Δττικὸν 
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αὐτὸ εἶναι ἠϑέλησαν. τὸν δὲ ̓ “ρίσταρχόν φασι καὶ ἄλλα πολλὰ παρὰ τὴν ἀναλογίαν χαινοτέροις τόνοις 
ὑποβαλεῖν, ὃς καὶ μέσην ἐς ἄγυιαν προπαροξ ξυτόνως ἀναγινώσκων ἐν τοῖς ἑνικοῖς τὸ εὐκτιμένας κατ᾽ 
ἀγυιὰς ὀξυτόνως προέφερεν, ὑποῖοόν τι πάσχει κατ᾽ ἄλλους, ὡς προγράφη, καὶ τὸ Θέσπια χαὶ Θε- 

σπιαὶ καὶ Πλάταια καὶ Π]λαταιαί. τούτων ὁὲ εἴ τις ἀποδοῖναι σχοίη σταϑηρὰς αἰτίας, ἔχοι ἂν λῦσαι 
xci τὸ περὶ τοῦ ἡ μία τῆς μιᾶς ἄπορον. περὶ δὲ τοῦ ἰῷ etc, καὶ ἄλλα τινὰ ἐν τοῖς ἑξῆς γεγράψεται. 
(Vers. 425.) Τὸ δὲ, 1) βασιλευε, σεμνώματος χάριν εἰπεν, ἐπειδὴ πολλαὶ γυναῖκες ὑπὸ βασιλεῦσιν 
οὖσαν ὅμως αὐταὶ οἷα παλλαχαὶ OU βωσιλι vovct. (Vers. 426.) Τὸ δὲ, τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ᾽ ἤγαγεν, ἐπα- 

νάληψιν i ἔχει οὐχ ἀναγχαίαν διὰ τὴν ἐξ ἐγγυτάτου ἀπόδοσιν τῆς συντάξεως. ἣν γὰρ ἀσφαλῶς εἰπεῖν 

ὅτι μητέρα ij ϑασίλευε δεῦρο ἀγαγὼν, ἀπέλυσεν. οὕτω δὲ καὶ ἐν τῷ, aur Ü γε τὴν ἀπέλυσεν, οὐ κατά τι 

10 ἀναγχαῖον χεῖται τὸ τὴν, ἀλλὰ περιττεύει πρὸς ué*rgov πλήρωσιν. Τοῦ δὲ ἐπεὶ ἂρ κοινότερον τὸ θο 
ἐπειδή. (Vers. 427.) Τοῦ. δὲ ἀπέλυσεν οὐκ ἔχει χαιριωτέραν λέξιν, ἀφ᾽ ἧς δηλαδὴ καὶ τὰ λύτρα. 
(Vers. 426.) ᾿Ενταῦϑα δὲ ὕρα xai ὕτι σὺν ἄλλοις χτεάτεσιν ἀγαγὼν ᾿“χιλλεὺς τὴν τῆς ᾿ἀνδρομάχης 
μητέρα: εἶτα καὶ ἀπερείσια λαβὼν, ἀπέλυσεν ἐκείνην, οὐ προσλογισάμενος ἃ ἐληίσατο, ἀλλ ἐχεῖνα μὲν 
πολέμου δῶρον κρίνας, τῆς δὲ γυναικὸς ἀντιλαβὼν ἕτερα, Ὁ δὴ καὶ τοῖς ὕστερον σύνηϑες. ( Vers. 429.) 
« : NT C sx ne ἢ 5 uy UG 
Ὅτι πανυ περιπαϑὴς χαὶ ἐνδιαϑέτος 0 τῆς -νδρομαχης oÀoe πρὸς Πχτορα udi xai μάλιστα 

ὃ μετὰ τὴν εἰρημένην συγγενικὴν ἱστορίαν; ἐν ᾧ μόνου τοῦ Exropog ἑαυτὴν ἐξαρτῶσα χαὶ οὕτως εἰςθ53 
517 οἶκτον χινοῦσα οἵτω φησίν" "ExroQ , ἀτὰρ GU μοι ἐσσὶ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ ἠδὲ κασί) Ῥητος, σὺ δὲ 

μοι ϑαλερὸς παραχοίτης" ἀλλ «ys νῦν Jcaide xci αὐτοῦ μίμν᾽ ἐπὶ πίργῳ, xai ἑξῆς. πρὸς & nig ἄντι- 
διδοὺς ὁμοίαν εὔνοιαν ὁ ἀνὴρ 1) μείζονα ἐρεῖ" ἀλλ oU μοι Τρώων τόσσον μέλει ἄλγος ὀπίσσω, οὔτ᾽ 

20 αὐτῆς Exofhjg, οὔτε Πριάμοιο ἄναχτος, οὔτε κασιγνήτων, οἱ οὐ κατὰ τοὺς σοὺς ἀδελφοὺς ἑπτὰ μόνοι, 

ἀλλὰ πολέες τε xoi ἐσϑλοὶ ἐν κονίῃσι πέσοιεν Vm ἀνδράσι δυσμενέεσσιν. οὔχουν αὐτῶν μοι τοσοῦτον 
μέλει ἄλγος, ὕσσον σεῖο, ὅτε X£V τις ᾿ἀχαιῶν δαχρυόεσσαν ἄγηται, ἐλεύϑερον ἤμαρ ἀπούρας, ἤγουν 

ἀφελόμενος, καί κεν ἐν ἴἄργει ἐοῦσα πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις καί xsv ὕδωρ φορέοις Μεσσηίδος 
ἢ Ὑπερείης, πόλλ ἀεκαζομένη, καὶ τὰ ἑξῆς. xci δημείωσαι ὅτι ᾿ἀνδρομάχη μὲν τὸν “χτορα τῶν οὐκ 

ἔτ᾽ ὄντων αὐτῇ συγγενῶν προτιμᾶται, αὐτὸς δὲ ἐχείνην τῶν ζώντων ὕπερϑεν τίϑησιν. ἀλλὰ περὶ τού- 
των μὲν εἰρήσεται μετ᾽ ὀλίγα ἐν τοῖς ἑξῆς. ᾿Ενταῦϑα δὲ ἡ yvvi] προβάλλεται εἰς οἶχτον καὶ τὸ, ui) παῖδα 
ὀρφανικὸν ϑείης χήρην τε γυναῖκα. "παραγγέλλει δὲ σὺν τῷ μεῖναι ἐπὶ πύργῳ xci τὸ, λαὸν δὲ στῆσον 10 
παρ ἐρινεον, ἔνϑα μαλιστα ἀμβατὸς ἐστι πόλις, καὶ ἐπίδρομον ἕπλετο τεῖχος. ἔνϑα φησὶ τρὶς ἐλϑοντες 

ἐπειρήσαντο οἱ ἄριστοι, ἀμφ᾽ “ἴαντε δύο, καὶ ἀγαχλειτὸν ᾿Ιδομενέα, καὶ ἀμφ᾽ ᾿Ατρείδας, καὶ 'Γυδέος 
So ἄλκιμον υἱόν. Καὶ ὅρα ὕπως χκἀνταῦϑα περίνους ὃ ποιητὴς καὶ ποικίλας. "Evi μὲν γὰρ ἐχπέμπει τὸν 

ἄνδρα εἰς μάχην, ὡς προείρηται, τάχα που χαὶ ἐπευχομένη ϑάνατον᾽ ᾿Αἀνδρομάχη δὲ τὸν οἰκεῖον κατέ- 
χει ὡς RUM. ic ca ἐδέοντο 7γαῤ οὗτος μὲν χαλινοῦ κατα τὴν παροιμίαν, ἐχεῖνος δὲ κέντρου. οἴονται 

δὲ οἱ παλαιοὶ τὸ τρὶς ἐλϑόντας ἐπὶ τὸ τεῖχος πειράσασϑαι τοὺς ἀρίστους σχήχια εἶναι κατὰ τὸ σιωπώ- 
μένον, ὡς ἀληϑῶς vuv ἐλϑόντων € ἐκεῖ τῶν ᾿λλήνων, εἰ καὶ μὴ ἱστόρησεν “Ὅμηρος. ἐμφαίνει δὲ αὐτὸ 

καὶ ὁ Exro ἐν οἷς πρὸ μικροῦ εἶπεν ὅτι «Ζαοὶ φϑινύϑουσι περὶ πεόλιν αἰπύ τὲ τεῖχος μαρνάμενοι. καὶ 

οὕτω μέν τινες. οἱ δὲ ἀκριβέστεροι καὶ ἐκεῖνο πλάττεσϑαί φασιν ὑπὸ τοῦ Exropoc, ὡς ἂν αἰσχύνῃ τὸν 
᾿Αλέξανδρον, xai τοῦτο δὲ πλάσμα εἶναι τῆς γυναικὸς νοοῦσιν, ὡς ἂν ἀποστήσῃ τῆς πεδιάδος τὸν 

"Exroga* ψεύσεται γύρ ποτε, ὥς που καὶ προεῤῥέϑη, καιρίως ὃ φρόνιμος κατὰ τὸν : εἰπόντα, ἕνα τι 
χρὴ "ψεῦδος λέ) γεσίλαι, λεγέσϑω. ὕλως οὖν καὶ ἀστεία εἰπεῖν καὶ ἀνδρεία δὲ φερωνύμως ἡ dv δρομάχη, 20 

4o j τις καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς ὑπὸ ἽΜχτορος ἐπαινεῖται ὡς δεξιῶς ἔχουσα ἱπποχομεῖν. τινὲς δὲ τὸ τοὺς ̓ “ΤΙχαιοὺς 
ἀπὸ τοῦ ἐρινεοῦ ἐπιϑέσϑαι τῇ Τροίᾳ ovy ὡς γενόμενον ἄρτι νοοῦσιν, ἀλλ ὡς πάλαι ποτὲ ἐπιχειρη- 

ϑὲν, ὥστε οὐ διδάσκει αὐτὸ ἡ γυνὴ τὸν "Exroga , ἀλλ ἀναμιμνήσχει. οἵ τω δὲ καὶ τὸ περὶ πόλιν αἰπύ 

τὲ τεῖχος μάρνασϑαι τοὺς ᾿“χαιοὺς οὐ viv γενέσϑαι μοὶ, ἀλλ ἐν ἄλλοις χαιροῖς, ἔφη γοῦν πρὸ 
ὀλίγου ὁ 0 ποιητὴς ὅτι ἔνϑα xc Τρῶες ὑπ᾽ ᾿“χαιῶν Ἰλιον εἰσανέβησαν, εἰ μὴ 0" EAtvog εἶπεν ἃ εἶπεν, ὥστε 
οὔπω σήμερον ἤγγισαν οἱ  EAAQveg τῷ τείχει. (Vers. 454.) Ὅρα δὲ ὅπως τὰ καίρια λεπτολογῶν ὁ ποιὴη- 

τὴς xc αὐτὸ τοῦτο ἱστόρησεν, ῦϑεν ἀναβατὸς ἦν μάλιστα ἡ πόλις καὶ τὸ τεῖχος ἐπίδρομον καὶ διὰ τοῦτο 
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εὐεπιβούλευτον. ἔστι δὲ ᾿4ττιχὸν τὸ ἀμβατὸς ἀντὶ τοῦ ἀμβατὴ, 0 ἐστιν ἀναβαινομένη. (Vers. 429.) 
Ὅρα δὲ καὶ τὸ, " Exrop, σύ μοι πατὴρ καὶ τὰ ἑξῆς" ἠρχέσϑη γὰρ ἡ γυνὴ περιπαϑῶς ἅμα καὶ ἀφελῶς 
μόνῃ τῇ κυριωνυμίῳ τοῦ ἀνδρὸς, μηδέν τι ἐκεῖνον σεμνολογήσασα. πολλὰ δὲ καὶ ἕτερα τοιαῦτα ἔστιν 
εὑρεῖν. xoi νῦν μὲν ἀφελείας τὸ τοιοῦτον, ἔστι δ᾽ ὅπου xci βαρύτητος, ὡς Ore ἡ παρὰ τῷ Μὺὐριπίδῃ 

So Hir toa εἴπῃ τὸ, ̓ ΠΒλένη, τί σοι λέγοιμ᾽ ἄν. ἐκεῖ γὰρ ἡ τοῦ κυρίου ὀνόματος χρῆσις βαρυνόμενον 
10s δηλοῖ zara τοὺς παλαιούς. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ, σύ μοι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ, ἀπέχρησέ τὶν» 
τοιοῦτον εἰπεῖν τῷ Διονύσῳ τὸν Δία, γράψαντι οὕτως “ ἄρσενι γαστρὶ λόχευσε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ. 
ἐνταῦϑα δὲ ὅρα τὴν γυναῖχα τὸν μὲν πατέρα xoi τοὺς ἀδελιροὺς ἁπλῶς εἰποῦσαν, τὰ δὲ φίλτερα μετὰ 
σεμνῶν ἐπιϑέτων προενεγκοῦσαν. πότνια γάρ qot μήτηρ καὶ ϑαλερὸς παραχοίτης, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ 

ἀχοίτης καὶ τῷ ὁμόλεχτρος κατὰ τὸ, Ζηνὸς ὁμόλεχτρον κάρα, χαὶ τῷ χοινολεχὴς κατὰ τὸ, κοινολεχὴς 10 
ϊγισϑος. τούτοις δὲ ἰσοδυνάμενα χατὰ πολυωγνυμίαν xol ὃ γαμέτης καὶ ὃ εὐνέτης καὶ τὰ £z τούεου σύν- 
ϑετα, ἔτι δὲ μεταφορικῶς παρὰ τοῖς ὕστερον καὶ ὁ σύζυγος καὶ εἴ τι κατὰ τοῦτο προφέρεται, καὶ 
0 ξυνάορος δέ. τὰ δὲ τοιαῦτα καὶ ϑηλυκὰ γίνονται κατὰ σχηματισμοὺς ἰδίους, ἐξιδιουμένων τοῖν γενοῖν, 
2e N - , x OIX 3e B - ὦ» ι , . ἴον , * 
ἰδίᾳ μὲν τοῦ n00ig xai ἀνὴρ, ἰδίᾳ δὲ τοῦ ἄλοχος, γυνὴ, δάμαρ. (Vers. 452.) To δὲ, χήρην yvvaiza, 

ὡς καὶ προεδηλώϑη, ἐλλειπτικῶς εἴρηται, πρὸ ὀλίγου ῥηθὲν ἐντελῶς ἐν τῷ, τάχα χήρη σεῦ ἔσομαι. 
ἀοἡ γὰρ χήρα τινός ἐστι χήρα. τὸ δὲ ὅμοιον νοητέον καὶ ἐπὶ τοῦ, ὀρφανικὸν "παῖδα. τινὸς γὰρ ὀρφανι- 

xóg ἐστιν ὃ τοιοῦτος ὀρφανός. ὥς περ δὲ παρϑενικὴ πολλαχοῦ ἡ παρϑένος, λαμβανομένου τοῦ πτητι- 
κοῦ ἀντὶ πρωτοτύπου, οὕτω καὶ νῦν ὀρφανικὸς αὐτὸς ὃ ὀρφανὸς παῖς. Τὸ δὲ ϑείης, 0 δὴ κοινῶς τῇ εἶ 
διφϑόγγῳ παραλήγεται, πολλὰ τῶν ἀντιγράφων διὰ τοῦ ἢ γράφουσιν ἐν τῇ παραληγούσῃ, καὶ αὐτοῦ 
3) δίχα τοῦ ἴ, ὡς ἐκ τοῦ ϑῆς πλεονασμῷᾷ τοῦ 7 κατ᾽ ἐπένθεσιν" ἢ σὺν τῷ ( ἐκ τοῦ ϑείης, τραπέντος 20 
τοῦ εἰς ἢ. (Vers. 455.) ᾿Ερινεὸς δὲ, περὶ οὗ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς που ῥηθήσεται, μέρος τι τοῦ τείχους 
κατά τινας ἔχον παραπεφυχότας ἐρινεούς. οἱ δὲ τοιοῦτοι οὐκ ἀχριβῶς λέγουσιν. ὃ μέντοι γεωγράφος 
οὕτω 7 περὶ τούτου φησί. ὁ ἐρινεὸς “τραχύς ἐστι τόπος ἐρινεώδης. τῷ μὲν ἀρχαίῳ χτίσματι ὑποπεέπτω- 

κὼς, τῆς δὲ νῦν πόλεως ἀφεστηκώς" ὥστε, φησὶ, τὸ, λαὸν στῆσον παρ᾽ ἐρινεὸν, οἰχείως λέγει ἢ 4»- 

δροιιάχη, πρὸς ἐχεῖνο τὸ ἀρχαῖον δηλαδὴ χτίσμα. καὶ ἡ φηγὸς δέ, φησι; μικρὸν κατωτέρω. τοῦ ἐρινεοῦ. 

διὸ φησὶν ὃ ποιητὴς ὅτι ᾿Αχιλλεὺς ἦλϑεν ὅσον ἐς Σχαιάς τε πύλας καὶ φηγόν. ᾿Ιστέον ovv ὅτι, ἐπεὶ 

τύπος ἐρινεώδης 0 ῥηϑεὶς ἐρινεὸς, πέριξ ἐκτικη τις ἔστι πως χαὶ ἡ λέξις αὕτη, ὡς καὶ τὸ ὥστρον προεδη- 518 
50 λώϑη; 0 περ ἐξ ἀστέρων ἔστι πολλῶν, χαὶ ὃ ἀσφοδελὸς ἐν Ὀδυσσείᾳ λειμὼν, ἐν ᾧ "πολλοὶ ἀσφόδελοι. 

λέγει δὲ ὁ αὐτὸς γεῶ) θάφος χαὶ ὅτε τῆς ἀρχαίας ᾿Ιλίου οὐδὲ ἴχνος σώζεται, xadà ἐν τῇ δ΄ ῥαψωδίᾳ 

εἴρηται πλατύτερον, καὶ Ott οἱ ὕστερον οἰχίσαι αὐτὴν ἐννοησάμενοι οἰωνίσαντο ἢ διὰ τὰς ἐκεῖ συμφο- 30 
QC ἢ καὶ ὡς τοῦ dyeuéuvovog ἀρὰς ϑεμένου κατὰ τῶν τειχιούντων αὐτήν. διὸ ἀποστάντες ἑτέραν ἐτεί- 

χισαν. ᾿Βρινεὸς δὲ χατὰ μέν τινας xol ἡ ἀγρία συκῆ, καὶ ὃ καρπὸς αὐτῆς, ὡς περ καὶ ἐλαία τό τε 
φυτὸν χαὶ ὃ καρπός. ᾿Δριστοτέλης δὲ ἐρενεοὺς μὲν τὸ φυτὸν ἐν τοῖς περὶ ζῴων, ἐρινοὺς δὲ τὸν καρπὸν, 
ἀφ᾽ οὗ κατὰ Παυσανίαν ἐρινάζειν τὸ περιάπτειν ταῖς ἡμέροις συχαῖς ὀλύνϑους ἤτοι ἐρινούς, φησιν. ἐξ 
ὧν οἱ λεγόμενοι ψῆνες μετεισέρχονται εἰς τὸν τῶν ἡμέρων συχῶν καρπὸν καὶ κρατύνουσιν αὐτὸν ὥστε μὴ 

ἀποῤῥυῆναι τοῦ δένδρου. ( Vers. 434.) -Eaidpouov δὲ χατὰ τοὺς M TWETSN τὸ εὐάλωτον, ὅϑεν ἔστιν 

ἐπιδραμεῖν καὶ ἐπεβῆναι, ἵνα καὶ τὸ ἐπίδρομον εἴη πως ἀμιβατὸν" περίδρομον δέ yt τεῖχος τὸ στρογγύ- 

λον φασὶν, ὥς περ ἀμφίδρομον τὸ ἑκατέρωϑεν δοόμιον ἔχον. me 436.) Τὸ δὲ, ἀμφ᾽ 4ἴαντε δύο καὶ 
᾿Ιδομενέα ἡδ᾽ ἀμφ᾽ ᾿“τρείδας χαὶ Τυδέος υἱὸν, σχῆμα ἐστὶν ἐπαναφορᾶς poaae τὸν λόγον. ἀπὸ 

60 γὰρ τῆς ἀμφὶ προϑέσεως οἱ δύο στίχοι ἄρχονται. κεχόλασται δέ πως τὸ eyu* μα x«i ovA(av καϑαρῶς áo 
ἐπαναφέρει ; προηγουμέν ov συνδέσμου ἐν τῷ δευτέρῳ στίχῳ , ἐπεὶ οὐδὲ ἔδει τὴν ̓ἄνδρομά; γην παϑαινο- 

μένην καλλωπίξειν ἐ ἐμφανῶς τὸν λόγον. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι τὸν μὲν ᾿Ἰδομενέα ἐξ ὀνόματος εἶπεν ἡ ̓ Ανδρο- 

μάχη, τὸν δὲ Διομήδην ἐ ἐχ τοῦ πατρὸς TOW μισοῦσα ἴσως τὸν ἐν ᾿Δ΄χαιοῖς μέγαν ἀριστέα χαὶ αὐτὴ, 

καὶ μηδὲ ὀνομάζειν ἐθέλουσα. ἐν οἷς δὲ περὶ τῶν γνησίων ὁ “Ἕκτωρ λέγει, δαιδάλλει τὴν φοάσιν Pr 

pog. ( Vers, 449.) «Ανδρομάχη, μὲν γὰρ τὴν μητέρα ἐσέμνυνε, τὸν δὲ πατέρα, χαὶ τοὺς ἀδελφοὺς ἁπλῶς 

65 Aavonaozv , ' Exo δὲ τὴν μητέρα ἐπιϑέτου δίχα ἐπιδραμὼν * τὸν πατέρα τὲ σεμνολογεῖ ἄναχτα χαὶ 



PH4CUPUOIA4I4 Z 'Ys.6515—9458. 197 

εὐμελίην εἰπὼν, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς ἐσθλοὺς φάμενος. ἴσως δὲ καὶ τὴν ' Exafhgv ἡ ἐξοχὴ σεμνύνει᾽" ἔφη 
γὰρ, οὔτ᾽ αὐτῆς ᾿Εκάβης. τοῦτο δὲ ὑπεροχικῶς εἴρηται. ( Vers. 455.) Ὅρα δὲ καὶ ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι" καὶ 
τὸ ἄγειν u&v- ἐπὶ ἐμψύχου τῆς ᾿ἀνδρομάχης τεϑὲν, τὸ δὲ γέρειν ἐπὶ ἀψύχου τοῦ ὕδατος. "EvOa 
σημείωσαιν καὶ τὸ, (Vers. 450.) πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις ἀντὶ τοῦ ὑπ᾽ ἄλλης εἴτ᾽ οὖν παρ᾽ ἑτέρας 
τινὸς προστασσομένη, καὶ οὐ τὰ ἑαυτῆς ἔργα κομίζουσα χατὰ τὸ, εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σαυτῆς ἔργα 
κόμιζε, οὐδὲ ἑαυτῇ ταλασιουργοῦσα τὸ ὑφαινόμενον. οἱ μέντοι μεϑ' Ὅμηρον τὸ τοιοῦτον σχῆμα ἐπὶ 
ἑτέρας ἐννοίας τιϑέασιν, ὡς δηλοῖ τὸ πρὸς καλῶν χαὶ τὸ πρὸς κακῶν. τὸ μέντοι πρὸς σοῦ εἰμὶ ἀντὶ 

τοῦ ὑπὲρ σοῦ ἔοικέ πως τῷ Ὁμηρικῷ. τὸ δέ γε ἐπὶ δυσωπίας, οἷον πρὸς τῶν λόγων, πρὸς τῆς φιλίας, 

καὶ ὅσα τοιαῦτα, παντελῶς ἑτεροιοῦνται πρὸς τὰ προειρημένα. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτε Ὁμήρου διαλελυμέ- 
10 γως εἰπόντος, ὕδωρ φορέοις, οἱ μετ᾽ αὑτὸν συνέϑεντο iyreU Dev τὸ ὑδροφορεῖν. (Vers. 457.) Mo- 

σηὶς δὲ καὶ “ὑπέρεια πρῆναι εἰσὶ ῥηθεῖσαι καὶ ἐν Βοιωτείᾳ, ὧν “Εχτωρ ἐνλταῦϑα μέμνηται ἀπὸ αἰχμα- 10 
λώτων, ὡς εἰκὸς, ταύτας μαϑών. φιλομαϑὴς ἄρα ὃ ἄνϑρωπος, ὃς καὶ τοῦ oyove ἐνταῦϑα μόνου 

μέμνηται, παραμυϑούμενος ἔσως τὴν γυναῖκα καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ περισπούδαστον ἐσομένην. οὐ γὰρ 
γνησιώτης αὐτὴν ἀπάξεταί τις ἢ ἕτερος τῶν τυχόντων, ἀλλ᾽ εἰς βασιλικὸν 7έρας ἐν Aoya ἐξαιρεϑήσεται. 
τὸ δὲ τοῦ ἽἝχτορος φιλομαϑὲς καὶ Βυριπίδης Ὁμηρικῷ ξύλῳ ἐν τῇ κατ᾽ αὐτὸν ᾿χάβῃ τῷ γυναικικῷ χορῷ 
περιτίϑησιν, ἀπαριϑμουμένῳ που στοχαστικῶς εἰς οἵους τόπους ἀπελεύσεται λαχοῦσα ἑκάστη γέρας 

οἷς ἂν τύχοι. (Vers. 456.) ̓ Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, ἐν Moya ἐοῦσα, δύναται μὲν νοηϑῆναι καὶ διὰ τὸ Πε- 

λοποννήσιον Ἄργος, κρεῖττον δὲ εἰς τὸ Θετταλικὸν ἐκλαβέσϑαι αὐτὸ, ἵνα μὴ διεσπασμένως οὕτω ἐν 
ἄλλῳ μὲν τόπῳ, τῇ Πελοποννήσῳ δηλαδὴ, στοχάσηται τὴν ̓ Ανδρομάχην ὑφαίνειν ἱστὸν, ἐν ἑτέρῳ δὲ 

20 ὑδροφορεῖν, ἐν τῇ Θετταλίᾳ δηλονότι. Θετταλικχαὶ γὰρ εἰναι χρῆναι μεμαρτύρηνται ἢ τὲ δῆ]Ίεσσηὶς καὶ 

ἡ Ὑπέρεια, περὶ τὴν ἐν Βοιωτείᾳ ῥηθεῖσαν ' Ελλάδα οὖσαι, ὧν 1, Yn£ogue πλησίον Φερῶν πόλεως Θετ- 
ταλικῆς κατὰ τὸν γεωγράφον. εἰ δὲ καὶ ἐν Πελοποννήσῳ οἰήσεταί τις ὁμωνύμους ταύταις zonveg, ἵνα 
συναπτῶς ἐκεῖ νοοῖτο τὸ ὑφαίνειν καὶ ὑδροφορεῖν, ζητη"τέον πάντως καὶ ἱστορίαν δι᾽ ἧς 0 λόγος συγ- 20 
κροτηϑήσεται. (Vers. 458.) Κρατερὰ δὲ ἀνάγκη ἡ κατὰ v0 ἀκούσιον. διὸ καὶ ὃ ποιητὴς διασαιρῶν φησί" 
πόλλ᾽ ἀεχαζομένη, κρατερὴ δ᾽ ἐπικείσεται ἀνάγκη. ἔνϑα ἐνθυμητέον, εἴπου ἔστι πρωτότυπόν τι τοῦ ἀεκά- 
ζεσϑαι ἐν χρήσει. ἡ γὰρ ἑκὼν μετοχὴ χαὶ μάλιστα ἡ ἀέκων ἐμφαίνουσι τοιοῦτόν τι. ( Vers. 414.) Ὅρα 
δ᾽ ἐν τοῖς κατὰ τὴν ᾿᾿νδρῃμάχην καὶ ὡς τοῦ φίλου ioc μνήμην παρέῤῥιψεν ὁ ποιητὴς , ὡς εἴωϑεν 

ἐν διαφόροις εὐμεϑόδως ποιεῖν. ( Vers. 455.) Ὅτι δυνατόν ἐστι πολλάκις καὶ κατὰ τύχην μέγα τι γενέ- 
σϑαι xci καίριον. φησὶ γοῦν ἢ ̓ Ανδρομάχη ὡς οἱ ἄριστοι τῶν rot role, ὡς ἐῤῥέϑη, ἐλϑόντες 

5o ὅπου ἡ πόλις μάλιστα ἣν ἀναβατὸς, ἐπειράσαντο. καὶ ἡ αἰτία τῆς πείρας, ὅτι ] | ϑεοπρόπος τις εὖ εἰδὼς 
εἶπεν αὐτοῖς τοιοῦτον ἐχεῖ τὸ τεῖχος εἶναι, jj καὶ αὐτῶν, φησὶ, ϑυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει, ὡς τῆς 
προϑυμίας ἐ emit UY c ἐπιβεβλ ηκυίας τῷ πρα) "Harc. τὸ δὲ σχῆμα, δισταγμὸς, ὅμοιον τῷ; ἢ τι ὀϊσσάμε- 

νος ἢ) καὶ ϑεὸς ὡς ἐκέλευε. χαὶ ὅρα ὡς οὐδὲν ὕποπτον ἐνταῦϑα κατὰ τῶν Τρώων" ἢ) γὰρ ϑεὸς, φησιν, 

εἶπεν. ἢ) οἱ ἐχϑροὶ κατὰ τύχην οὕτως ἐποίησαν, οὐ μὴν ἐκ τῶν Τρώων v ὕπε στί τι αἴτιον χατ᾽ ἦϑος προ- 

δοτικόν. ἀγαϑοὶ ἄρα κατὰ Τροίαν ἅπαν τό τε ἐφέστιον καὶ τὸ ἐπίχοῦρι * 40V. ( Vers. 441.) Ὅτι τὸ 3o 

δυσαπόβλητον τῆς xe ἕξιν ἀρετῆς ὑποδηλοῖ ὃ ποιῆτὴς ἐν τῷ τοῦ "Exropog λόγῳ τῷ τοιούτῳ’ ἡ καὶ 

ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει γύναι, ἀλλὰ μάλ αἰνῶς αἰδέομαι Τρῶας χαὶ Τρωιάδας ἑλκεσιπέπλους, αἴ κε 

κακὸς ὡς νόσφιν ἀλυσχάζω πολέμοιο, οὐδέ μὲ ϑυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάϑον ἔμμεναι ἐσϑλὸς αἰεὶ xci ἐν 

519 πρώτοισι μάχεσϑαι, ἀρνύμενος πατρὸς τε μέγα κλέος χαὶ ἐμὸν αὐτοῦ. καὶ σημείωσαι Ort καὶ ἐκ μαϑή- 

4o pics οἶδε τὰς ἀρετὰς περιγίνεσϑαι ὡς διδαχτὰς οὔσας τῷ συνεϑισμῷ, καὶ μονίμους δὲ δοξάζει αὐτὰς, 

ὡς προείρηται, καϑότι καὶ ἐπιστῆμαι πρός τινων ἐλέγοντο διὰ τὸ κατ᾽ αὐτὰς στάσιμον. ἰδοὺ γὰρ 

0" Exrap μαϑὼν ἐσϑλὸς εἶναι οὐκ ἔχει μεταβαλέσϑαι, ἀλλὰ καὶ αἰδεῖται οὐ μόνον Τρῶας ἀλλὰ καὶ 

Τρῳάδας, εἴ περ οἷα κακὸς ἐχχλίνει τὸν πόλεμον. οἷον δὲ ἀγαϑὸν ἐν τοῖς τοιούτοις ἡ αἰδὼς, μυριαχοῦ 
δηλοῦται, ὡς χαὶ ἐν τῷ, αἰδὼς ᾿Αργεῖοι, χαὶ, ἀλλήλους τ ̓ αἰδεῖσϑε, καὶ, αἰδομένων δ᾽ ἀνδρῶν 

πλέονες σόοι. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ μέλειν ἐπὶ φροντίδος ποτὲ μὲν μονάζει, οἷον, οὔ μοι μέλει; ποτὲ 

δὲ xol σύνταξιν ἐπιφέρεται, xoi ταύτην ἢ κατ᾽ εὐθεῖαν, ὡς τὸ, τάδε πάντα μέλει, ἤγουν ἐν φροντίδὲ 
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4ο ἐστὶ, καὶ, OU μοι Τρώων τόσσον μέλει ἄλγος, καὶ, οὐδέν uot μέλλον jj κατὰ γενιχὴν, οἷον, μέλει 

μοι τοῦδε τινὸς, ἤγουν φροντίς μοι ἐστί. ( Vers. 442.) To δὲ ἑλχεσίπεπλον τῶν γυναιχῶν βαρβα- 

ρικόν ἔστι, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ φανήσεται. ᾿προῦπάρχει δὲ αὐτοῦ ῥῆμα τὸ ἑλχῶ ἑλχέσω, τὸ χαὶ διὰ 

τοῦ ἡ προφερύμένον ἐπὶ βιας, ὡς χαὶ den ὀλιγα Quieren. φιλοτιμου δὲ ἤϑους τὸ μὴ! μόνον ἄνδρας 

ἀλλὰ xci γυναῖχας αἰδείσϑαι. διότι καὶ ἐξ ἀμφοτέρων τοῖς ἀριστεῦσιν ἢ τιμή. οὕτω γάρ που xGi κορυ- 

νήτην τινὰ ἐκίχλησκον, ἤτοι ἐχάλουν, οὐ μόνον ἄνδρες ἀλλὰ καὶ didir s. xa Ὅμηρον. ( Vers. 445.) 

Σημείωσαι δὲ ὅτι οὐκ ἀγαϑὴ αὕτη αἰδὼς τῷ "LExrogv* διὸ οὐδὲ ἐπανήξει τοῦ πολέμου, ἀλλὰ πείσεταε 

τὰ ἱστορούμενα, διότι οὐδὲ παντὲς οἱ αἰδούμενοι σώζονται, ἀλλὰ πλέονες χατὰ τὸν ποιητὴν» τινὲς δὲ 

χαὶ πέφανται. “Σημείωσαι δὲ ὅτι τε τὸ, καχὸς ὡς, γράφεται καὶ κακὸς ᾧ, ἤγουν χαϑὰ κακὸς, καὶ ὅτι 

τὸ χαχὺς, δι᾽ OU ARUM ὃ στίχος, ἐχτείνει ἐνταῦϑα τὴν ἀπο θεσμν λόγῳ χοινὴς συλλαβῆς, διότι τε 

φύσει ὀξύνεται χαὶ διὰ τὸ χαταπέεραιοῦσϑαι, καὶ ἔχειν τὴν ἑξῆς συλλαβὴν ἀρχομένην ἀπὸ φωγήεντος, 

χαὶ διὰ τὴν ἐπαγομένην δασεῖαν, χαὶ δι᾿ ἕτερα. Τὸ δὲ ἀλυσχάξω δύο ἔχει παραγωγάς" ἔστι γαρ ἀλύω 

βοῤῥῆμα, οὐτὸ ἀδημονῶ, ἀλλ᾽ ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ φαιΐνεται; τὸ χαίρω xci ἀνίημαι καὶ ἐκλέλυμαι, οὗ 

μέλλων ἄλύίσω, καὶ παράγωγον ἀλύσχω, ἐξ οὗ avÜug παρῆχται τὸ ἀλυσχάζω. εἰ δ᾽ ἴσως κατὰ τοὺς 

παλαιοὺς τὸ ῥηϑὲν ἁλύω τὸ χαὶ δασυνόμενον τὴν διὰ τῆς vi διφϑόγγου ἔχει γραφὴν, καὶ διὰ τοῦτο 

οὐχ ἔχει μέλλοντα, ζητητέον ἑτεροίαν ἐτυμολογίαν τοῦ ἀλυσχάζειν εὐχερῆ οὖσαν. οἱ δὲ παλαιοὶ λέγουσι 

χαὶ ταῦτα, ἀλύειν ἐχτεταμένως, ἤγουν μετὰ μαχρᾶς παραληγούσης, ἐπὶ τοῦ μετὰ λύπης περιπάτου, 

εἰς 0 καὶ παράγουσι χρήσεις Ὁμηρικὰς uiv, συστελλούσας δὲ τὴν Av συλλαβὴν, ταύτας" ἡ δ᾽ ἀλύουσ᾽ 

ἀπεβήσατο, καὶ, δυνεύεσχ᾽ ἀλύων παρὰ Div ἁλός. χαὶ μή ποτέ, φασι, τοῦτο ἐσχημάτισται παρὰ τὸ 

ἀλύτως ἔχειν τὴν ψυχήν. προσεπάγουσι δὲ καὶ τὸ ᾿ τὸν μὲν ἔπειτ᾽ ἐῤῥιψεν ἀπὸ ἕο χερσὶν ἀλύων, ἤγουν 

ἀνιώμενος. χεῖται δέ, φασι, χαὶ ἐπὶ χαρᾶς, οὐχ ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἐννοίας, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ ἀλεαίνεσθαιν 

ψυχὴν χαὶ —— oiov, ἢ &Avug ὅτι lgov ἐνίχησας τὸν ἀλήτην. (Vers. 444.) Τὸ δέ ye, ϑυ- 

μὸς ἄνωγεν, 0 καὶ πρὸ ὀλίγων ἐῤῥέϑη, ἀλλαχοῦ τῇ καρδίᾳ συνδυασϑὲν ποιεῖ τὸ, ὀτρύνει κραδίη, χαὶ 

ϑυμὸς y ἤνωρ, καὶ, χραδίη καὶ ϑυμὸς ἄνωγε. Rai sepia δὲ ὃ ἽἝχτωρ, εἴ γε πραγματεύεται, πρόμα- 

θοχος εἶναι οὐ μόνον ἑαυτοῦ χάριν, ἀλλὰ καὶ πα "τρὸς μέγα χλέος ἀρνύμενος, ἤγουν, ὡς καὶ ἐν ᾿Οδυσ- 

σείᾳ εἴρηται, ἀντικαταλλασσόμιενος. ἔστι δὲ 10, ἀρνύμενος χλέος πατρὸς, ὅμοιον τῷ THUV ἀρνύ- 

μένοι Μενελάῳ. ἐχεῖ μέντοι οὐ χλέος τὴν τιμὴν ἐϑέλουσί τινες vosiy , ἀλλα τὴν ποινὴν, ὡς ἐκ τοῦ 

τίω τὸ τιιωρῶ. ( Vers. 447. y Ὅτι φασὶν οἱ παλαιοὶ ὡς τῶν δεινῶν ὧν o χοονος οὐχ᾽ ὥρισται, τούτων 

ἧ προσδυχία ἔλαττον λυπεῖ. οὕτω γὰρ προειδότες ὡς τεϑνηξόμεϑα, ὅμως διὰ τὸ τῆς ὥρας ἄδηλον 

ἧττον λυπ τούμε εϑα. οὐχοῦν καὶ “Ἕκτωρ εἰδέναι λέγων τῇ γυναικὶ ὡς ἁλώσεταίΐ ποτε ἡ Ἴλιος, οὐ πάνυ 

Θδϑέχφοβεϊ αὐτὴν τῷ τέλει ὡς τῷ ἀορίστῳ τοῦ χρόνου παραλμυϑούμενος. “Σημείωσαι δὲ ὅτι 0 “Εχτωρ ἐν- 
ταῦϑα εἰδὼς ἀκριβῶς τὴν ὑπὸ “Ελλήνων τῆς Τροίας ἅλωσιν ἐν τοῖς ἑξῆς οὕτω τῇ εὐτυχίᾳ, ιἑτεωρίζεται, 

ὡς ἐλπίζειν ἐξελάσαι τῆς Τρωιχῆς χώρας τοὺς LAA νας. Καὶ ὅρα ὅπως τὰς τῶν ἀνθρώπων γνώμας ci 

τύχαι μεταποιοῦσιν. ( Vers. 448.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἀκριβῶς Hoo: τὸ μέλλον ἐρεῖ ἂν τὸ, εὖ γὰρ ἐγὰ 

τόδε οἷδα κατὰ φρένα xoi κατὰ ϑυμὸν, ἔσσεται ἤμαρ Or ἂν ποτὲ γενήσεται τόδε. χαὶ ὅτι ἅλωσιν μὲν 

Τροίας οὐκ ἔγραψεν ὃ ποιητὴς, οἷα ὀλιγοημέρῳ μάχῃ προϑέμενος ἀπασχολῆσαι τὴν ποίησιν, εἰς δὲ 

παραμυϑίαν. τοῦ φιλέλληνος ἀκροατοῦ. χαὶ διὰ τὸ τῆς ἱστορίας ἀπαράλειπτον πολλαχοῦ ἐν στενῷ 

προαναφωνεῖ ἁλώσεσϑαι τὴν Τροίαν, ὡς καὶ νῦν τὸν “Εχτορα ποιεῖ λέγοντα t ὅτι Ev οἶδα ὡς ἔσσεται 

ἦμαρ Or ἄν ποτε ὀλώλῃ᾽ Ἴλιος i ἱρὴ χαὶ Πρίαμος xci λαὸς Πριάμου. ἔστι δὲ τὸ μὲν ὀλώλῃ ὑποταχτιχὸν 

τοῦ ὄλωλα, ὡς καὶ προεγράφη. “Ἱερὰ δὲ ἡ Τροία διὰ τὰ πολλαχοῦ ῥηϑέντα. τὰ δὲ Ὁμηρικὰ ταῦτα 
ἔπη ἀπαραποίητα κατὰ λόγον ταὐτολογίας καὶ ἐν τῇ δ΄ ῥαψῳδίᾳ κεῖνται, ἔνϑα καὶ οἷα ἡ Τροία ἔπαϑεν 

10 ἁλοῦσα "εἴρηται. "Ert ἰστέον καὶ ὡς τοῦ ἔσεται συγχοπτομένου εἰς τὸ ἔσται λέγει τις παλαιὸς τεχνι- 

xóg ὅτι Δοχεῖ μοι μέμφεσθαι τῇ συνηϑείᾳ ἔσται λεγούσῃ, οὐδέποτε γὰρ τὸ τρίτον τῶν τοιούτων μελ- 
λόντων γχρεωχοπεῖται παραλήγεσθαι φωνήεντι, ἵνα τις εἴπῃ TO χκαλέσεται καλέσται, ἢ τὸ τελέσεται 
τελέσται. λέγει δὲ καὶ Σικελιχὸν εἶναι τὸ ἔσσεται, oU μὴν Αἰολικόν. Σικελοὶ γάρ, φησι, διπλάζουσιν 
ἐν τοῖς τοιούτοις τὸ G, Δωριεῖς δὲ τοὺς τοιούτους μέσους παρενϑέσει τοῦ | προφερόμενοι περισπῶσι, 
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πλευσεῖται, πορευσεῖται δευσεῖται. οὕτω γοῦν καὶ ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν, Δίων μέντοι ἔσσειται 
προπαροξυτόνως φησὶ, λέγων ὃ ὅτι τὰ εἰς μακρὸν λήγοντα τῷ αὐτῷ λέγεται τόνῳ τοῖς ὁλοχλή got χαὶ ἐν 
τῇ τοῦ ( παρενϑέσει, οἷον σφέων σφείων , σπέους σπείους, δέους δείους, ὅϑεν εἰ χαὶ τὸ ἔσσεται εἴς 

520 μακρὸν περαιοῦται, εἰς δίφϑογγον γὰρ, πάλιν ἐν τῇ TOU i παρενϑέσει ἔσσειται γενήσεται ἐν τῷ 
αὐτῷ τόνῳ. νικῶσι δὲ ὕμως τὸν Δίωνα οἱ προπερισπῶντες τὸ ἐσεῖται. ( Vers. 454.) Ὅτι ὃ “Ἕκτωρ 

εἰπὼν οὗ τοιοῦτον αὐτῷ μέλειν τῶν ἄλλων ὅσον τῆς ̓ Ανδρομάχης. ὃ ὅτε τάδε πάϑοι, ὡς προείρηται, μετ᾽ 
ὀλίγα εὔχεται τὸ; ἀλλά μὲ τεϑνειῶτα χυτὴ χατὰ γαῖα καλίπτοι, πρίν Y ἔτι σῆς vt βοῆς coU ϑ' 
ἐλκηϑμοῖο πυϑέσϑαι. λυπεῖ δὲ αὐτὸν σὶν ἄλλοις καὶ εἴ ποτέ τις εἴπῃσι τὴν ἀνδρομάχην ἰδὼν δαχρυ- 20 
χέουσαν, “Ἕχτορος jjàe γυνὴ , ὃς ἀριστεύεσχε μάχεσϑαι Τρώων ἱπποδάμων, ὅτε " [iov & ἀμφεμάχοντο, 

10 xai ἐπάγει" ὡς ποτέ τις ἐρέει, σοὶ δ᾽ αὖ νέον ἕσσεται ἄλγος χήτει τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἀμύνειν δούλιον ἢ ἡμαρ. 
Καὶ € ὅρα τὸ τοῦ “Ἕχτορος καὶ ἐν τούτοις μεγαλόφρον ; καὶ φίλαυτον" ἐν πολλοῖς γὰρ τῶν ἄλλων ἑαυτὸν 
ὑπε ξαίρει zat περιαυτολογεῖ καὶ φιλοτιμεῖται τὴν παρὰ τοῖς ὀψιγόνοις μνήμην, αὖ τοῦ. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι 
οὐχ εἶπεν ἐνταῦϑα ὃ "Esto ὡς οὐδενός μοι μέλει, τῶν ἄλλων, οὔτε Τρώων οὔτ᾽ αὐτῆς “Ἐχάβης οὔτε 
Πριάμου, ἀναλγήτου γὰρ ὃ τοιοῦτος “λόγος, ἀλλ ὅτι ἔχει μὲν χαὶ ἐκείνων μέλημα, οὐ τοσοῦτον δὲ ὅσον 
τῆς γυναικός. καὶ μὴν φιλομήτωρ Ó "Lxtop, ὡς ὑπεμφαίνεται καὶ ix τοῦ εἰπεῖν αὐτῆς ᾿Ἐχάβης xaT 
ἐξοχήν" ἀλλὰ τὴν ̓ ᾿νδρομάχην πλέον πάντων οἰχτίζεται, διότι χαὶ αὐτὴ ἀντὶ πάντων αὐτὸν ἐπιγράφε- 
ται. ὅτι δὲ χαὶ φιλοπάτωρ ὃ ἽἝχτωρ, πρὸ ὀλίγου δέδεικται. ( Vers. 463.) Τὸ δὲ νέον ἄλγος σύστοιχόν 
ἐστι τῷ ϑαλερῷ δαχρύω, οὗ μέμνηται ὁ ποιητὴς μετ᾽ ὀλίγα ἐν τῷ, ϑαλερὸν κατὰ δάχρυ χέουσα. ἐκ 
γὰρ τοῦ νέου ἄλγους ϑαλερὸν δάκρυ καταχέεται" καὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν, τὸ ὡς προσεχῶς ἐῥέϑη δαΐχρυ- 3o 

20 χέειν καὶ τὸ véov ἄλγος ϑαλερὸν κατὰ δάχρυ χέειν c Ri Τὸ δὲ, τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς, ovy' ἁπλῶς τὸ 
ἐνδύναμον. δηλοῖ TOL ἥρωος. ἀλὴ ἐπιειχέστερον φράξεται χατὰ τὸ πῇ δύνασϑαι, ἵγα λέγῃ ἀνδρὸς 
τοιοῦδε, ἤγουν ἐνδυνάμου χαὶ ἰσχυροῦ ἀμύνειν ἀπὸ σοῦ τὸ δουλεύειν. Δούλιον δὲ ἦμαρ περιφρα- 
στιχῶς αὐτὴ ἡ δουλεία, ὡς πὲρ καὶ ἐλεύϑερον ἦμαρ ἀνωτέρω ἡ ἐλευϑερία. ἄλλως γὰρ ἐνταῦϑα γοῆσαι 

ἀδύνατον. ( Vers. 459.)* Όρα δὲ χαὶ τὴν συντομωτάτην ᾿ϑοποιΐαν ἐν τῷ, xai ποτέ τις εἴπῃσιν, "Ezro- 
ρος ἥδε γυνὴ καὶ ἑξῆς. δυσὶ γὰρ ἔπεσι περιγέγραπται, ὕτι μηδὲ ἐνεχώρει 7 πολυλογεῖν τὸν εἰπόντα ταύ- 

την Exrooc οἷα εἰσάγαν σπεύδοντα. ( Vers, 464.) Χυτὴ δὲ γαῖα τὸ χῶμα. ἤτοι ὃ χατὰ τύμβον «va- 

χωματισμός. χυτὴ γάρ, φασιν, ovy ἁπλῶς ἅπασα γῆ, ἀλλ᾽ ἡ ἐπὶ νεκροῖς χεομένη. (Vers. 465.) 
Τὺ δὲ, πρίν γ᾽ ἔτι, εἰ μὲν κατὰ συναλοιφήν ἐστιν ἀντὶ τοῦ πρίν γε ἔτι, περιττεῦον ἔχει τὸ ἔτι, ὃ δὴ 
καὶ ἐν ἄλλοις γίνεται, ὡς καὶ προσεσημείωται. εἰ δὲ τρεῖς εἰσὶ λέξεις τὸ πρὶν, τὸ γέ, χαὶ τὸ TU, περιτ- 

80 TéU&L τὸ τί, ὡς χαὶ ἐν τῷ σχεδόν τι καὶ ἐν ἑτέροις. “βλκηϑμὸς δὲ ἡ βία, ὡς καὶ πρὸ βραχέων ἐῤῥέϑη, 
ἀπὸ τοῦ ἑλχῶ ἑλκήσω, οὗ περ ἢ χρῆσις ἐν ᾿Οδυσσείᾳ" ho γὰρ ἥλκησεν. ᾿Ιστέον γὰρ ὡς οὐ μόνον 
ἕλχω ἑλκύω, ἀλλὰ xci ἑλχῶ πε᾿ρισπωμένως. τούτου δὲ διχῶς ὃ μέλλων παρὰ τοῖς ποιηταῖς διά τὲ 4o 

τοῦ ἕ ἑλκέσω, ἐξ οὗ ἑλκεσίπεπλοι Τρῳάδες αἱ βαϑύζωνοι, χαὶ διὰ τοῦ ἢ ἑλχήσω, ἐξ οὗ ἑλκηϑμὸς 
ὃ βίαιος τῶν γυναικῶν ἑλκυσμός. τὸ μέντοι ἑλχῶ ἑλχώσω, ἤγουν ἕλκος ποιήσω, χοινόν τέ ἐστι καὶ 
ὕστερον. Ὅρα δὲ xoi ὅτε τὸ πυϑέσϑαι, 0 δηλοῖ τὸ μαϑεῖν 1 ἢ ἀκοῦσαι. γενικῇ ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι συνέτα- 
ξεν ὁ ποιητής. Σημείωσαι δ᾽ ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι καὶ τὸ ἀληϑευτικὸν τοῦ ἽἝχτορος" οὐ γὰρ πάντων ἔφη 

ἄριστος εἶναι μάχεσθαι, ἀλλὰ μόνων Τρώων. ἔφη γάρ" ὃς ἄριστε εὔεσχε μάχε ἐσϑαι Τρώων xc ἑξῆς, 
οὔτε Ayoiv μνησϑεὶς οὐδὲ μὴν «“Τυκίων 1) ἐπικούρων, ἵνα μὴ καὶ ὑπερφρονοίη. καλῶς δὲ γενικῇ συνέ- 
ταξε τὸ ἀριστεύεσχε διὰ τὸ ὑπερϑετιχῶς ἔχειν τὸν ἄριστον, ὅϑεν τὸ ἀριστεύειν γίνεται καὶ ὁ ἀριστεύς. 

4o (Vers. 466.) Ὅτι ἐν ἄλλοις τὸ ὀρέγεσϑαι δοτικῇ συντάξας, οἷον ἔγχει ὀρεξάσϑω, ἐνταῦϑα γενιχῇ συντάσ- 50 
σει. gu" 6i γάρ" ὡς εἰπὼν οὗ παιδὸς ὀρέξατο φαίδιμος" Ἕκτωρ, ἤγουν ἐκταϑεὶς ἡ ἢ 'ψατο. (Vers. 467.) Ὅτι 
πάνυ ἀφελῶς x«l γλυχέως φράζει ἡ Ὅμηρος ὡς ἐν γραφικῇ ὄψει, ὅπως τὸν πατέρα ὡπλισμένον ἰδὼν τὸ 
βρέφος ὁ Aorvavot διετέϑη. φησὶ γάρ’ ἂψ δ᾽ ὁ παὶς πρὸς κόλπον εὐζώνοιο τιϑήνης, ἤτοι τῆς τροφοῦ, 

ἐκλίνϑη ἡ ἰάχων, πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχϑεὶς, ταρβήσας χαλκόν τε ἰδὲ λόφον ἱ ἱππιοχαίτην, δεινὸν am 
ἀκροτάτης κόρυϑος γεύοντα νοήσας. ὅϑεν χαὶ οὐκ ἄλλως ἐθέλει “φιληϑῆναι τῷ πατρὶ ὃ παῖς, εἰ ui 

521 κόρυϑος γυμνώσας τὴν κεφαλὴν ᾿γνωρισϑείη αὐτὸς ὁ πατὴρ εἶναι. Κόλπος. δὲ xai νῦν κατὰ τοὺς 60 
Cox MENT. 1N In1AD. Tow. II, 

"e 
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παλαιοὺς ἡ ἀγκάλ qj. σημαίνει δέ ποτὲ καὶ τὸ ἄνω τοῦ πέπλου, ὡς δηλοῖ καὶ ᾿Ηρόδοτος εἰπών" ἐνδὺς 
θδθχιτῶνα μέγαν καὶ κόλπον πολὺν χαταλιπόμενος TOU χιτῶνος. εἴληπται δὲ ἴσως ἐξ ὁ ὁμοιότητός τιῖνος ἀπὸ 

τοῦ ϑαλασσίου κόλπου, ὕς ἐστι ϑάλασσα μεταξὺ δύο ἀχρωτηρίων, ἐτυμολογούμενος ἀπὸ τοῦ κέλλω, 

ἐξ οὗ τὸ ὀκέλλω καὶ τὸ προσώκειλε καὶ τὸ ἐξώχειλε. (Vers. 468.) Τὸ δὲ, maig ἰάχων, ἀσφαλῶς ἂν 

συνϑήσει τὸν προῤῥηθέντα νηπίαχον. "Lv δὲ τῷ, πατρὸς ὄψιν ἀτυχϑεὶς, λείπει πρόϑεσις ἡ πρὸς 
ἢ ἡ διὰ, tva λέγῃ OIL ταραχϑεὶς χαὶ ἐκπλαγεὶς διὰ τὴν ὄψιν ἢ πρὸς τὴν ὄψιν τοῦ πατρός. διὸ καὶ ἐν 

10 70, ἵπποι ἀτυζόμενοι πεδίοιο, λείπει τοιοῦτόν τι, ἵνα λέγῃ ὅτι ταλρασσόμενοι ἐ ἐπὶ πεδιάδος διὰ στέ- 
ρησιν ἡνιόχου ἢ πτοίαν τινά" διασάφησις δὲ τοῦ ἀτυχϑεὶς οὐ μόνον. τὸ ἐκλίνϑη , ἐχχλίνει γὰρ τὸ κατ᾽ 

εὐϑὺ ὁ ἀτυζόμενος; ἀλλὰ χαὶ τὸ, ταρβήσας χαλκὸν χαὶ ἑξῆς. ἐν οἷς ὅρα ὅτι τε χαιρίως εἶπε δεινὸν 

ἤτοι φοβερὸν νεύειν τὸν λόφον, εἴ γε ὃ παῖς βλέπων ἐτάρβησε, καὶ ὅτι τὸ ἐν ἄλλοις ῥηθὲν, δεινὸν δὲ 1O 
λόφος καϑύπερϑεν ἔνευεν, ἐνταῦϑα πραγματικῶς ἐξηγήϑη, ἐκφοβεῖ γὰρ. καὶ τὸν Aov&vazra ὃ τῆς 
πατρικῆς περικεφαλαίας λόφος. ( Vers. 469.) Τὸ δὲ ἱππιοχαίτης, ὡς καὶ πρὸ τούτου τὸ ἱππιοχάρμης, 

20 Ἀξοιχεν ἔχειν καινότερον ἐν τῇ προπαραληγούσῃ τὸ κατὰ ἔλλειννιν τοῦ €* ἀπὸ γὰρ τοῦ ἱππεία χαίτη 
γέγονεν. ἐνταῦϑα δὲ γρήσιμον καὶ τὸ. ἵππιος Ποσειδῶν, χαὶ τὸ, μὰ τὴν ἄνασσαν ἱππίαν ᾿Δμαζόνα, 

ὧν διὰ τοῦ ὦ ἡ παραλήγουσα. ζητητέον δὲ εἰ τοιαύτην ἔχει γραφὴν καὶ 0 ἵππιος Κολωνὸς, ὃς ἀπὸ τοῦ 
ἱππίου Τ]οσειδῶνος ἔσχε τὸ οὕτω κληϑῆναι, ὅπου φασὶ καὶ οἱ ὀρεωχόμοι ἵσταντο, παράσημον αὑτοῖς 
διὰ τὴν ἐξ ἵππου παρωνυμίαν τὸν τόπον ὡς εἰχὸς χρίναντες. Σημείωσαι δὲ xoi ὅτι νῦν λόφον εἰπὼν 

ἱππιοχαίτην χατωτέρω Ἱπποῦριν κόρυϑα λέγει τὴν ἔχουσαν τοιοῦτον λόφον, δηλῶν ὕτι εἰκὸς ἦν καὶ ἀπὸ 

50 χαίτης, xci ἐξ οὐρᾶς δὲ ἵππου, τῷ λόφῳ. τρίχας ἐνίεσϑαι. ᾿ἱππιοχαίτην δὲ εἶπε λόφον πρὸς διαστολὴν 
τῶν τῆς γῆς λόφων, ὡς & ys μὴ οὕτως εἰπεν, ἀδιάρϑρωτόν τι ἔλεγεν. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι ἐν τῷ χωρίῳ 20 

τούτῳ τέσσαρας εἰπὲν ài ἑξῆς ἀσυνϑέτους μετοχὰς, τὸ ἰάχων, τὸ ἀτυχϑεὶς, τὸ ταρβήσας, καὶ τὸ 

ψοΐσας, ὃ καὶ σημείωσαι εἰς σέμνωμα τοῦ βρεφυλλίου" οὐ γὰρ ἁπλῶς εἶδεν, ἀλλὰ τῇ ὄψει χαὶ τὸ νοῆσαι 

παρηκολούϑησε κατὰ τὸ, γοῦς ὁρᾷ. (Vers. 471.) Ὅτι ἐν τῷ, ἐκ δ᾽ ἐγέλασσε πατὴρ τε φίλος καὶ πότνια 
μήτηρ ; τὸ ἐξεγέλασεν 1, ü ἀντὶ TOU ἔξω κατὰ τὸ φαινόμενον ἐγέλασεν, ἄλλως ἢ πέρ παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ εὕρης- 
ται, ij ἀντὶ τοῦ πάνυ ἐγέλασε, πρὸς διαστολὴν τοῦ πρὸ μικροῦ, μειδιάματος. χαὶ σημείωσαι ὕτε τε πρὸ 
ολίγου μὲν ὃ ἀνὴρ ἐμειδία διὰ τὸν παῖδα , δακρυχέουσα δὲ uv 7] γυνὴ μεριζομένη τὸν παρὰ τοῖς ὕστε- 
ρον κλαυσίγελων, ἐνταῦϑα δὲ) λῶσιν ἀμφότεροι, μετὰ μικρὸν δὲ ἡ γυνὴ δαχρυόεν γελάσασα κεράσει 
αὐτὴ δακρύοις τὸν γέλωτα" καὶ ὅτι τὸ, πατήρ τε φίλος, οὐχ ἀφίησι νῦν τὸ jy «cci νοηϑῆναι ὅλως 
χατὰ τὸ, ὡς ἐῤῥέϑη, ἐν Ἡσιόδῳ χείμενον" exei μὲν 7 γὰρ κατὰ ὑργὴν ὃ Ζεὺς ἐξεγέλασεν, ἐνταῦϑα δὲ 

ὃ φίλος πατὴρ οὐκ ἂν οὕτως ἐκγελάσοι ἐπὶ τῷ φίλῳ υἱῷ. (Vers. 475. sqq.) Ὅτε ἀτυχϑέντα, ὡς 90 
40 docet y ὃ πατὴρ τὸν παῖδα ἰδὼν αὐτίχ᾽ ἀπὸ κρατὸς, Ἀχαϑὰ δεδήλωται, χόρυϑ'᾽ εἵλετο. xci τὴν 

μὲν κατέϑηχεν ἐπὶ γϑονὶ παμφανόωσαν. ὃ καὶ αὑτὸ τὸν wi; Ἱπίαχον ἐξεδειμάτου ὡς οἷα καταστρα- 
πτόμεγνον τῇ ἐχεῖϑεν λαμπηδόγε" αὐτὰρ ὃ γε ὃν φίλον υἱὸν, ἤγουν τὸ ἴδιον τέχνον, ἐπεὶ χῦσε πῆλέ 

Ts χερσὶν, εἶπεν ἐπευξάμενος" ϑεοὶ, δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι παῖδ᾽ ἐμὸν, ὡς καὶ ἐγώ περ, ἀρι- 
πρεπέα Τρώεσσιν, ὧδε βίην τ᾽ ἀγαϑὸν καὶ ᾿Ιλίου iqu ἀνάσσειν" xai ποτέ τις εἴπῃσι, πατρὸς δ᾽ 
ὃ γε πολλὸν ἀμείνων, ἐχ πολέμου ἀνιόντα" φέροι δ᾽ ἔναρα βροτόεντα, κτείνας δήιον ἄνδρα, χαρείη 
δὲ φρένα μήτηρ» ὡς τοιούτου δηλαδὴ τυχοῦσα παιδὸς ἴσου τῷ πατρὶ, ἢ καὶ ὡς πολλὸν ἀμείνονος. 
Καὶ ὅρα ὅπως χαὶ νῦν ὁ ἽἝχτωρ πὲ ιταυτολογεῖ, xal ὅτι ὃ μὲν τοῦ “Σοφοκλέους «Αἴας ̓ ὑπέρφρων 522 
πλαττόμενος, γένοιο πατρὶ ὅμοιος, ἐπεύχεται τῷ υἱῷ, τὴν δὲ τοῦ ἀμείνονος αὔξησιν εἰπεῖν ὀχγεῖ; 
ὡς μὴ ἐγχωροῦν γενέσϑϑοαι οὕτω διὰ τὸ μὲ εγαλεῖον τοῦ πατρός" “Ἕκτωρ δὲ τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν καὶ 4o 
ἀμείνονα γενέσϑαι αὐτοῦ iu, καὶ ovy ἁπλῶς ἀμείνονα ἀλλὰ καὶ κατὰ πολύ. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι 
φύσει οἱ ἄνϑρωποι τῶν μὲν ἄλλων οὐδενὸς ἐθέλομεν ἐχπίπτειν δεύκερρις τῶν οἰχείων δὲ παίδων 

5o ὕστεροι παραπολὺ ἐρχόμεγοι χαίρομεν, ὅϑεν xoci ὃ πατὴρ “χτωρ ngo *ro uiv ὅμοιον αὐτῷ εὔξατο 
γενέσϑαι τὸν παῖδα, εἰτα χαὶ πολλὸν ἀμείνονα. ( Vers. 474. ) To δὲ κῦσεν, ἤγουν ἐφίλησε, καὶ τὲ 

πῆλε χερσὶν, ἤγουν διεχίνησεν εἰς ἀέρα ὧδε χαὶ ἐκεῖ, ἀφέλειαν, ὑπογράφει πατρὸς φιλόπαιδος, χατα- 

μόνας χειριζομέγνου φίλον βρεφύλλιον χαὶ διακινοῦντος εἰς ἀέρα ἐπὶ συμβόλῳ πετάσματος ze ὕψους 
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τινός. ἀφελείας δὲ πατρικῆς περὶ βρέφος παράδειγμα καὶ ὁ. “άχων βασιλεὺς ᾿4γησίλαος, τῷ οἰχείῳ βρέ- 
φει περιβεβηκότι κάλαμον χαὶ gos nuevo καλαμίσχον ἕ ἕτερον ὡς ἐν σχήματι αἰχμητοῦ ἱππέως τοιοῦ- 

τος καὶ αὐτὸς ἀντεπεξιὼν πολε sua γόμῳ ἐν τῇ zT οἶχον αὐλῇ; χαὶ εἰς τοσοῦτον διὰ φίλτρον ὑπο- 

καταβὰς τοῦ βασιλείου ὕψους, φύσεως οὕτω κατασπώσης ὥς περ αὐτὸν, οὕτω xci ἄλλους. Σημείωσαε 
δὲ ὅτι τὸ κύω ῥῆμα ἐνταῦϑα μὲν φίλημα σημαίνει, ἀλλαχοῦ δὲ τὸ xarà γαστρὸς ἔχειν, οἷον, ὑποκυ- 

σαμένη τέκεν. ἐκ δὲ τοῦ τοιούτου κύειν χαὶ ἡ ἐγχύμων καὶ τὸ ἐγκυμονεῖν καὶ κῦμα τὸ γέννημα ὡς ἐκ 
- , * - ς - 3 7 , , J * , , ΄ 

τοῦ κυημα χατὰ χρᾶσιν, ὡς δηλοῖ παρ᾽ Βυριπίδην ἐν Κερκυόνι τὸ, γέμουσαν κύματος ϑεοσπόρου,. 
ἤγουν ἐγκυμονοῦσαν ἐχ Ποσειδῶνος. (cx des δὲ χύειν amorc ἑσματιχῶς καὶ αὐτὲ τὸ γεννᾶν. Τὸ δὲ πῆ- 
λὲν ἔχει καὶ ἀπαρέμρατον, κείμενόν ἄπου ἐν τοῖς ἑξῆς καϑ' ὁμοιότητα τοῦ σφῆλαι χαὶ τοῦ ἰῆλαι χαὶ τοῦ 

ἀγῆλαι, οἷον, εὐνες ἀγῆλαι παρ᾽ Εὐριπίδην ἀντὶ τοῦ τιμῆσαι, τελέσαι μετὰ ἀγαλλιάσεως. ὥς πὲρ δὲ 
πάλλω ἔπηλα, οὕτω χαὶ ψάλλω ἔψηλα. ἐξ οὗ χαὶ τὸ ψηλαφίἂν κυριολεχτεῖται, ὡς ἀλλαχοῦ δηλοῦται. 

(Vers. 478.) Τὸ δὲ, καὶ ᾿Ιλίου iqu ἀνάσσειν, εὐχὴ, ἐστι τοῦ φερωνυμηϑῆναι τὸν ᾿ἀστυάναχτα κληϑέντα 
παρὰ τὸ ἄστεος ἀνάσσειν, εἰ καί τις παλαιὸς παίζων χωμικώτερον ἑτέρῳ λόγῳ ᾿αἰστυάνακτα ἑαυτὸν ἔφη 
που ὡς μὴ στύοντα, τουτέστι μὴ πεφυκότα ἐντείνειν τὸ αἰδοῖον χατὰ ἔρωτα, 0 περ ἄλλος τις Do- 

θο 
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μαῖος ἀνὴρ Ὁμηρικῶς ἡνίξα το, εἰπών" οὐ δύναμαι τανύσαι, παίξας τὸ τοιοῦτον ὡς ἐπὶ νευρᾶς τόξου.θ57 
ὀνόματι δὲ ἰσοδυναμεῖ συνήϑως καὶ τὸ τοιοῦτον ἀπαρέμφατον, ἵνα ἢ, B βίην r ἀγαϑὸν xal βασιλέα, ̓Ιλίου. 

( Vers. 480.) Τὸ δὲ, ἐκ πολέμου ἀνιόντα, colowogavég ἐστιν, εἰ qu] τις ἔξωϑεν νοήσει τὸ ἰδὼν 

ἢ μαϑὸὼν 1 ἢ) τοιοῦτόν τι, jj προσλάβῃ πρόϑεσιν καὶ συντάξει ὑπερ βατῶς, οἷον, καί ποτέ τις εἴπη πρὸς 

αὐτὸν, ἢ δι᾽ αὐτὸν ἐκ πολέμου ἀνιόντα. ( Vers. 479. ) Kei σημείωσαν ὅτι zal νῦν σπεύδοντι καὶ ἄγω- 

YLOVTL προσώπῳ τὸ καινοφανὲς δέδωχε τῆς συντάξεως" διὸ xcà τὴν ἡϑοποιίαν ὥς περ πρὸ ὀλίγου, οὕτω 

χἀνζαῦϑα ἐσμίκρυνε χαὶ μᾶλλον ἐνταῦϑα, ἡμιστιχίῳ αὐτὴν ἐμπεριγράψας, εἰπών" καὶ ποτέ τις εἴπῃσι, 

πατρὸς δ᾽ ὃ γε πολλὸν ἀμείνων. ἴσως δὲ οὐδ᾽ ἀνέχεται διὰ φιλαυτίαν πλατῦναι αὐτήν. διὸ οὐδὲ ηὔξατο 
ἀμείνω αὐτοῦ τὸν παῖδα) yevéo an, ἀλλά φησι" καί ποτέ τις εἴπῃ" καὶ οὐδὲ ἔ ἔφη, καί ποτέ τινὲς εἴπω- 
σιν, ἀλλά τις εἷς δηλαδή" ov γάο ποὺ οἴεται οὐδ᾽ αὐτὸς δυνατὸν εἰναι ἀμείνω αὑτοῦ γενέσϑαι τὸν παῖδα. 

Ὅτι δὲ ἐν τῷ; καί ποτὲ τις εἴπῃσιν; ἐχτείνεται τὸ τὶς μετρικῶς διὰ τὸ καταπεραιοῦ ἔσϑαι μέρος ὃν 
λόγου, καὶ͵ ὅτι τὸ εἴπῃσι δύναται εἶναι καὶ avri τοῦ προσείπῃ, 0 περ αἰτιατικῇ συντάσσεται, καὶ ὅτι ἐν 

τῷ, πατρὸς δ᾽ ὃ γε ἀμείνων, ὃ δὲ σύνδε ἑσμος ἀντὶ τοῦ δὴ νοεῖται, δῆλον ἂν εἴη. (Vers. 480. DR "Eveoc 

δὲ βροτόεντα ἢ παρὰ τὸ βροτὸς, t ὃ δηλοῖ τὸν ἄνϑρωπον, ἵνα δηλοῖ τὰ ἐξ ἀνϑρώπων σκῦλα, ἢ παρὰ τὸ 

βρότος βαρύτονον, 0 δηλοῖ τὸν μολυσμὸν, ἵνα λέγῃ τὰ ἡματωμένα. (Vers. 482.) Ὅτι τὸ, ἀλόχοιο 

φίλης ἐν χερσὶν ἔϑηκε παῖδ᾽ ἑὸν, ἡ δ᾽ ἄρα μιν κηώδεὶ δέξατο χόλπῳ, φιλοφροσύνην φράζει γονέων 

περὶ βρέφος φίλον. (Vers. 484. ) Ὅτι τὸ Ócxovosv γελάσαι τὴν ̓ Δνδρομάχην ν πάϑος ψυχῆς δηλοῖ χαρᾷ 
καὶ λύπῃ σύμμικτον, χαρᾷ διὰ τὰ παρόντα, λύπῃ διὰ τὰ μέλλοντα. φησὶ γάρ᾽ ἡ δ᾽ ἄρα μιν δέξατο 

κόλπῳ δακρυόεν γελάσασα. χαί φασιν οἱ παλαιοὶ ὅτι ἐν τῷ, δακρυόεν γελάσασα, δυνατῶς εἰπὼν 

ὃ ποιητὴς οὐχ᾽ ἡρμήνευσε, τουτέστιν οὐκ ἔφρασε; τὸ γόηιια πρὸς σαφήνειαν. καὶ λέγουσιν αὐτοὶ, ὅτι 

274 ἁπλοῦν τῇ yvvouxi τὸ πάϑος ἀλλ ἐξ ἐναντίων σύνϑετον, ἡδονῆς τε χαὶ λύπης. γελᾷ μὲν γὰρ διὰ 

τὸ βρέφος, ἡ δὲ περὶ “Ἕκτορος ἀγωνία εἰς δάκρυα προχαλεῖται αὐτὴν, δι᾿ οὗ οἶχτον κινεῖ τῷ ἀνδρὶ, 

ὡς δηλοῖ εὐϑὺς ἐπαχϑὲν τὸ, πύσις δ᾽ ἐλέησε γοήσας. (Vers. 485. s Ürt καὶ o " Exrop ἐνταῦϑα Ἀχειρὶ 

χατέρεξε τὴν ἄλοχον, ὡς mov τὸν υἱὸν ἡ Θέτις, ἔπος τ᾽ ἔψατ᾽ ἔκ T ὀνόμαζεν. ( Vers. 486. ) Ὅτι : maga- 

μυϑητικὸν ἐξ ἀνδρὸς γυναικὶ τὸ, δαιμονίη: μή μοί τι λίην ἀκαχίζεο ϑυμῷ" οὐ γάρ τίς μ᾽ ὑπὲρ αἰσαν 

ἀνὴρ χαὶ ἑξῆς, ὡς κατωτέρω χείσεται. ἔνϑα τὸ, "Ζιδι προϊάψει, φιλούμενον εἰς φράσιν τῷ ποιητῇ ἔχει 

ἐν τοῖς πρὸ τούτων που ἀντιπαραχείμενον τὸ, ἐφάμην Aevi προϊάψειν. Τὸ δὲ, μή uot τι, διεχύπη" 

τὸ γὰρ συνεχὲς, μη) τί μοι Mu ἀχαχίζεο, ἀντὶ TOU μηδαμῶς. ἀποτροπὴ δὲ xci ἐνταῦ τ" « σοφὴ τοῦ λίαν 

εἴτουν ἄγαν, ἀντεισάγουσα τὸ μέτριον. ( Vers. 488, U τι γνωματεύει ἐνταῦϑα ὁ ποιητὴς οἵτω" μοῖ- 

ραν δ᾽ οὔ τινά quu πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν, οὐ καχὸν, οὐδὲ μὲν ἐσϑλὸν , ἐπὴν ταπρῶτα γένηται. 

σώζει δέ τινα ὁμοιότητα πρὸς τοῦτο προσεχῶς ἀνωτέρω κείμενον χαὶ τὸ, οὐ γάρ τίς μι ̓ ὑπὲρ αἶσαν Ai 

coole. λέγει δὲ μοῖραν τὸν ἐξ ἀνάγκης ϑάνατον, φιλόσοφος δὲ Ó ῥηθεὶς γνωμιχὸς λόγος; δεικνύων 
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ὕτι ὃ γεγονὼς φϑείρεται. Σημείωσαι δὲ ὅτι ἐντεῦϑεν παρέξεσταν ὃ χρησμὸς 0 παρὰ τῷ Αϊλιανῷ 
- ^ , , eV t - ^ -. , , Y 3 m 

iy τῷ περὶ προνοίας, λέγων οὕτω" μοῖραν uiv ϑνητοῖσιν ἀμήχανον ἐξαλέασϑαι, ἣν ἐπὶ γεινομένοισι 5 

δοπατὴρ Ζεὺς ἐγγυάλιξεν. οὕτω χερδαίνει τι τῶν τοῦ ποιητοῦ καὶ ὁ Πύϑιος, ὥς "περ καὶ ἕτεροι τῶν 
σοφῶν, ἐν οἷς καὶ 0 γνωματεύσας τὸ, μηδὲν ἄγαν, 0 xci αὐτὸ ἐξ Ὁμήρου ἀπενοσφίσϑη προσεχῶς 
τὲ εἰπόντος τὸ, μὴ μοί τι λίην ἀχαχίζεο ϑυμῷ, καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ, μήτ᾽ ἄρμε μάλ αἴνεε. Τὸ δὲ nequ- 
γμένον, ὃ καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ κεῖται, ἐκ τοῦ πεφευγμένον γέγονεν, ἀπελϑόντος τοῦ ε διὰ τὸ λειότερον τῆς 
φωνῆς. (Vers. 489.) Τὸ δὲ ἐπὴν ταὐτόν ἐστι τῷ ἐπὰν καὶ ἐπειδὰν καὶ ἐπεὶ ἂν, 0 πρὸ ὀλίγων ἐῤῥέϑη. 
( Vers. 490.) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς διὰ τοῦ “Εχτορος γυναιξὶ πρέπειν φησὶ τὰ ἑαυτῶν ἔργα zout- 
Cav κατ᾽ οἶκον, ἅ mp καὶ ἐν ὀλιγίστῳ ἐχτίϑεται, εἰπών" ἀλλ᾿ εἰς οἶχον ἰοῦσα τὰ σαυτῆς ἔργα κόμιζε, 
ἱστόν r ἡλαχάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι χέλευε ἔργον ἐποίχεσϑαι, πόλεμος δὲ ἄνδρεσσι μελήσει πᾶσιν, 
ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τοὶ, ἤγουν οἵτινες, ᾿Ιλίῳ ἐγγεγάασι. (Vers. 403.) Πολέμαρχος γὰρ ἐν Τρωσὶν 
6 Ἔχτωρ, ὡς ἐν “Πλλησιν᾿ ΑΙχιλλεὺς, διὸ χατωτέρω ἀνδροφόνον αὐτὸν 0 ποιητὴς καλέσει, καϑά nov καὶ 
τὸν ᾿Αχιλλέα. ἐνταῦϑα δὲ καὶ οἰχεῖον εἶναι γυναιξὶ τὴν οἰχουρίαν γνωματεύει ὁ ποιητής" ταὐτὸν γὰρ τὸ 
ἐν οἴκῳ ἔργα κομίζειν καὶ τὸ οἰκουρεῖν. ἔστι δὲ κομίζειν τὸ ἐπιμελείας ἀξιοῦν, ἐξ οὗ καὶ ἡ κομιδὴ, γίνε- 

4o ται δὲ ἀπὸ τοῦ κομῶ, ὡς ἐκ τοῦ νεμεσῶ τὸ νεμεσίζω καὶ τὸ πολεμίζω ix τοῦ πολεμῶ. “Σημείωσαι δὲ 
ὅτι τῆς πρὸς γυναῖκας Ὁμηρικῆς ταύτης παραγγελίας εὕρηται καὶ παρὰ ᾿Ηροδότῳ παράδειγμα, ἔνϑα 
φησὶν ὅτι Φερετίμη γυνὴ Βάττου τοῦ γωλοῦ, ἀφικομένη παρὰ τὸν Σαλαμίνιον ἤτοι Κύπριον Εὐέλ- 
Üovra, ἐδέετο στρατιᾶς ἐπί τινα πόλεμον. ὁ δὲ, πολλὰ πρότερον δοὺς καὶ μὴ ϑεραπεύων (ἀεὶ γὰρ 
ἐκείνη τὸ μὲν διδόμενόν, φησιν, ἐλάμβανε, καὶ καλὸν ἔλεγε, κάλλιον δὲ ἔκρινε τὸ στρατιὰν λαβεῖν) τελευ- 
ταῖον ἐξέπειιψεν αὐτῇ δῶρον, ἄτρακτον χρύσξον καὶ ἠλακάτην, ἡ καὶ εἴριον προσέκειτο, καὶ προσεπεῖπεν, 
ὅτι γυναῖκα τοιούτοις δωρεῖσθαι χρὴ ἀλλ᾿ οὐ στρατιᾷ ϑνησχούσῃ ἐκ τῶν τρωμάτων. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι 
χαϑ' ὁμοιότητα τοῦ, πόλεμος ἄνδρεσσι μελήσει πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, εἴρηται ἀλλαχοῦ παρῳδηϑὲν 
τὸ, μῦϑος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει πᾶσι, μάλιστα δ᾽ ἐμοί" χαὶ ἐν ἄλλοις. τόξον δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει. οὕτως 
ἑαυτὸν ὁ ποιητὴς παρῳδεῖ ἐν πολλοῖς. Ὅρα δέ, φασιν, ἠϑῶν διαφοράν. "Exrop μὲν γὰρ τὸν πόλεμον 
ἄνδρεσσί φησι μελήσειν, ᾿Αλέξανδρος δὲ τῇ γυναικὶ ᾿ Ελένῃ μέλειν τοῦ πολέμου φησὶ ἐν οἷς ἔφη ὡς 
ἡ ἄλοχος παρειποῦσα μαλακοῖς λόγοις ὥρμησεν αὐτὸν εἰς τὸν πόλεμον. "Eri ἰστέον zai ὅτι ἡ νῦν 

50 προαναφωνητικῷ τρόπῳ ῥηϑεῖσα παραίνεσις ἔπεισε "τὴν ᾿Αἰνδρομάχην οἰκουρεῖν καὶ μηκχέτι ἐξελϑεῖν εἰς 
τὸν πύργον, ὡς εἴ γε ἐξῆλθεν ἐν τοῖς ἑξῆς, οὐκ ἂν ἤνεγκεν ἰδοῦσα τὸν “Εχτορα νεχρὸν ἑλκόμενον, μὴ 
οὐχ ἑαυτὴν καταῤῥῖψαι τοῦ πύργου, ὃ mto οὐκ ἔχων καϑ' ἱστορίαν ποιῆσϑαι Ὅμηρος. μὴ καὶ εἰς 
καχόζηλόν τι ἀπεχβῇ, κατέσχεν αὐτὴν ἔσω τοῦ οἴχου ἀπὸ τῆς ἄρτι πειϑαρχήσασαν τῷ ἀνδρί. ' Ioréov 
δὲ ὅτε τὸ, οἱ ᾿Ιλίῳ ἐγγεγάασιν, ἢ πρὸς τὸ πᾶσι κολλητέον καϑ' ὑπερβατὸν, ἵνα λέγῃ ὅτι πόλεμος μελής- 
σεν πᾶσι τοῖς ᾿Ιλιεῦσιν, 1) συννοητέον αὐτῷ εἰς τὸ μάλιστα, ἵνα ἢ, ἐμοὶ δὲ πόλεμος μελήσει μάλιστα xol 
ἐπέχεινα τῶν ὅλων Τρώων. ( Vers. 490.) Τὸ δὲ, τὰ σαυτῆς ἔργα, πρὸς διαστολὴν ἑτεροίων ἔργων 
ἐῤῥέϑη" ἔστι γὰρ καὶ πολέμου ἔργον καὶ ἔργα καλὰ αἰζηῶν xci ἄλλα δὲ μυρία. ( Vers. 496.) Ὅτε οὕτω 

φίλανδρος ἡ ̓Ανδρομάχη, ὥστε καὶ ὑποχωροῦντι τῷ “Εχκτορι συνεφέπεταί πως καὶ οἷον συνεχδημεῖ, τῇ 
ὁράσει ἐχομένη αὐτοῦ. φησὶ γὰρ ὅτι οἴχονδε βεβήκει ἐντροπαλιζομένη, ἤτοι συχνὰ ἐπιστρεφομένη» 
ϑαλερὸν κατὰ δάχρυ χέουσα, περὶ οὗ πρὸ βραχέων εἴρηται. ἀπάγει μὲν γὰρ αὐτὴν ἡ παραίνεσις, ἐπι- 
στρέφει δὲ ἡ εὔνοια. καὶ ἔσω γενομένη ϑρῆνον παρὰ ταῖς ἀμφιπόλοις ἁπάσαις ἤγειρε, ζῶντα ὀδυρομέ- 

Go vaug τὸν "Exropa. φησὶ γάρ' (Vers. 499.) τῇσι δὲ γόον πάσῃσιν ἐνῶρσεν, αἱ μὲν "fr ζῳὸν γόων, 
0 ἐστιν ἐθρήνουν "Exrooa* οὐ γάρ μιν ἔτ᾽ ἔφαντο ὑπότροπον ἐκ πολέμοιο ἵξεσϑαι, προφυγόντα 
μένος καὶ χεῖρας ᾿Αχαιῶν, οὐ τούτων ἢ ἐχείνων, ἀλλὰ δηλαδὴ πάντων, κατὰ τὸ, τάχα γάρ σὲ 
καταχτανέουσι «. Δχαιοὶ πάντες ἐφορμηϑέντες. χαὶ ὅρα ὅπως εὐνοοῦσιν ἐνταῦϑα αἱ ἀμφίπολοι τοῖς 

, Ν ^ c ^ - € ^c - E » δεσπόταις, καὶ φασὶν oí σοφοὶ χρῆναι τοὺς δεσπότας οὕτω δεσπόζειν ὕπως εὐνοῶνται. (Vers. 501.) 
3 , Nx ἈΝ, ι 1 , ' A "T A , * 1 € , 

Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι, καϑὰ πρὸ τούτων, οὕτω καὶ νῦν προεχϑετικῶς ἀναπεφώνηται τὸ μὴ ὑποτροπον 
3 , "oer Η͂ ^ C6 m , , , x ἑπαναλευσεσϑαι τὸν “Εχτορα, καὶ ὅτι 007 ὡς ἐν toig ἑξῆς ἀμφίπολοι Πάτροκλον πρόφασιν κλαίουσιν, 
*A — IS - , , " A Ll 7 E τ , ed p - 2 

θδδιάληθῶς δὲ τὰ ἑαυτῆς ἑκάστη κήδεα, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα αἱ οἰκεῖαι, πρόφασιν Exroga ϑρηνοῦσιν, ἀλλ 
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ἐνδιαϑέτως οἰχτίζονταν ὡς μηχέτε αὐτὸν οψόμεναι. Τὸ δὲ ἐντροπαλίζεσϑαι κείσεταί που καὶ ἐν τοῖς 
ES ὡ τῇ s Ec, , ' , eo -— x 
ἑξῆς ἐπὶ ἥρωος. Περὶ δὲ τοῦ ὑποτροπος προγέγραπται. (Vers. 500.) Τὸ δὲ γόον, 0 ἐστι ϑρῆνον, xoi 

γόων ἀντὶ τοῦ ἐθρήνουν ἔχει τε ψευδοπαρηχήσεως, ὁποῖαι καὶ ἕτεραι προδεδήλωνται ταὐτοφωνίαν 
ἔχουσαι ἐν ἀνομοιότητι γραφῆς. (Vers. 503.) Ὅτι τὸν Ilégw ἀναπαυσάμενον, εἶτα κατόπιν τοῦ 
ἀδελφοῦ σπουδαίως εἰς μάχην ἐξορμήσαντα, ἵππῳ εἰκάζει στατῷ, ὃς εἰωϑὼς λούεσϑαι ἐπὶ ποταμοῦ 
καὶ ἐν τῷ ἵστασϑαι ἀναπολήσας φανταστικῶς τὰ "λουτρὰ καὶ ποϑήσας ϑέει διὰ πεδίου ἀποῤῥήξας τὰ 10 
δεσμά. φησὶ γάρ" οὐδὲ Πάρις δήϑυνεν, ἤγουν δηϑὰ καὶ ἐπὶ πολὺ διέτριψε καὶ ὡς εἰπεῖν ἐβράδυνεν ἐν 
ὑψηλοῖσι δόμοισι μετὰ τὸν “ἔχτορα, ἀλλ᾽ 0 γ᾽ ἐπεὶ κατέδυ κλυτὰ τεύχεα ποιχίλα χαλχῷ, σεύατ᾽ ἔπειτα, 
ἤγουν ὥρμησεν, ἀνὰ ἄστυ, ποσὶ χραιπνοῖσι πεποιϑώς. εἶτα ἐπάγων τὴν ῥηϑεῖσαν παραβολὴν φησίν" 
ὡς δ᾽ ὅτε τις στατὸς ἵππος ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ δεσμὸν ἀποῤῥήξας ϑείει πεδίοιο κροαίνων, εἰωϑὼς 
λούεσϑαι ξὐῤῥεῖος ποταμοῖο, χυδιόων, ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ "χαῖται. ὥμοις ἀΐσσονται, ὁ δ᾽ 20 
ἀγλαΐηφι πεποιϑὼς ῥίμφα ἑ γοῦνα φέρει μετά T ἤϑεα καὶ νομὸν ἵππων, ὡς υἱὸς Πριάμοιο Πάρις κατὰ 
ἹΠεργάμου ἄκρης τεύχεσι παμφαίνων ὥστ᾽ ἡλέκτωρ ἐβεβήκει ME donus: ταχέες δὲ πόδες φέρον. 
( Vers. 506.) Koi σημείωσαι ὅτι γραφικῶς ἤτοι ὡς ἐν ξωγραφίας τύπῳ φράξει χαὶ τὴν τοῦ ἵππου παρα- 
βολὴν ὁ 0 ποιητής" ῆ γὰρ, ὦ οὗτος, ἀκούων ταῦτα οὐ δοκεῖς ἵππον ὁρᾶν χροαίνοντά τὲ χαὶ κυδιόωντα 
ὑποῖα τὰ τῶν εὐγενῶν ἵππων, οἱ xoi αἰσϑάνονται τῆς ἑαυτῶν ἀγλαΐας ἕχαστος, εἴποις δ᾽ ἂν καὶ ἀγέ- 
θώχον κε" φαλὴν βλέπειν ὑψοῦ αἰρομένην καὶ χαίτας ἀγαϑοῦ ἵππου ἐν τῷ οὕτω ϑέειν ἐπικυμαινομένας 30 
τοῖς ὦμοις ; οὕτω χαλλιγραφεῖ καὶ τὰ τοιαῦτα Ὅμηρος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι πρὸς μόνην προϑυμίαν ἡ παρα- 
βολὴ καὶ σπουδὴν δρόμου. διὸ xci εἰπὼν ὅτι ὥρμησεν ὃ Πάρις ἀνὰ ἄστυ ποσὶ χραιπγοῖς ΘΕ Ὸ 

εὐϑὺς ἐπάγει τὴν ῥηθεῖσαν παραβολήν. ἀνδρεῖον μέντοι οὐδὲ viv οὐδὲν ἔχει ὁ Πάρις, ἀλλὰ καὶ εἰς 
μάχην ἐκτρέχων μετὰ τῆς συνήϑους ἀγλαΐας πρόεισι. καὶ ἔστιν ὡς ἄν τις σκώψειε τὸ τοῦ τραγικοῦ, 
ἡ πάλαι γυνή. ( Vers. 904.) Ὅρα δὲ καὶ νῦν τὸ. κατέδυ τεί gu, ὁμοίως ῥηϑὲν τῷ; χατέδυ πόλιν. τὸ 
δὲ ἁπλοῦν καὐτοῦ πρὸ βραχέων ἐγράφη. Τὸ δὲ, ποικίλα χαλ χῷ, πρὸς διαστολὴν ἔφη τῶν ἄλλως πολυ- 40 

τρόπως ποικιλλομένων. (Vers. 506.) Στατὸς δὲ ἵππος ὃ τῆς ἀγέλης ἀποσπασϑεὶς καὶ ἐν φάτνη ἐφ᾽ 

ἱκανὸν στὰς χαὶ ἀναπαυϑείς. τὰ δὲ τοιοῦτον στῆναι καὶ τὸ ἱπποστάσιον ποιεῖ καὶ τὸ βουστάσιον καὶ 

τὸ βούσταϑμον, ἃ καὶ ἐν ἁπλότητι σταϑμοὶ λέγονται, καὶ σταϑμὰ δὲ κατὰ γένους μεταπλασμόν" καὶ 
τὸν ζωιχὸν δὲ σηκὸν, ὡς οἷον, ormxóv τινα εἶναι, ἀφ᾽ οὗ καὶ ὃ ναὸς σηχὸς, περὶ ὃν δηλαδὴ ἱερεῖα 
ἵστανται. Δκοστῆσαι δὲ τὸ πολυχριϑῆσαι χατὰ τοὺς παλαιοὺς, ἤγουν τὸ χριϑιάσαι" ἀχοσταὶ γὰρ at 

κριϑαὶ, 0 πέρ, qan, ἐξ Ὁμήρου μὲν οὐ δείκνυται, παρὰ δέ ye Νικάνδρῳ χαὶ ἄλλοις χεῖται. οἱ δὲ 

παλαιοί φασι χαὶ πάσας τὰς τροφὰς παρὰ Θεσσαλοῖς ἀκοστὰς λέγεσϑαι. ἄλλοι δὲ ἀκοστῆσαι φασὶ τί 

σχεῖν ἄχος ἕν τῷ ἵστασϑαι, ἔνιοι δὲ τὸ λαβεῖν ἄχϑος, ἢ μᾶλλον χατ᾽ αὐτοὺς καὶ τοῦτο εἰπεῖν, ἄχος τῇ 

στάσει καὶ τῇ τῆς τροφῆς ἀπολαύσει, ὡς τὸ, πίον τ᾽ ἀχέἕοντό τε δίψαν" éregot τὸ ἀχολάστως διατεθῆναι», 

ἵνα ἢ ἀχολαστῆσαι χαὶ ἐν συγκοπῇ ἀκοστῆσαι" ἄλλοι δὲ τὸ ἡσυχάσαι παρὰ τὸ ἀκὴν ἤγουν ἡσύχως σιῆ- 

vat. τινὲς δὲ γράφουσιν ἀγοστήσας, ὃ ἐστι ῥυπανϑεὶς καὶ διὰ τοῦτο φαντασάμενος τὰς συνηϑεις νομὰς 

χαὶ τὰ πρῴην. λουτρὰ, καί φασιν ὅτι γοῖτος λέγεται ὃ ῥύπος, ὅϑεν χαὶ τὸ ἀγοστήσας γίνεται. Ἢ δὲ 

φάτνη παρὰ τὸ φαγεῖν γίνεται» ὥς 70 CU ἢ χάπη ἐκ τοῦ χάπτειν, ὃ πέρ ἐστιν ἐσϑίεν, οἷον. ἱππείησι 

κάπῃσι. χρῆσις δὲ τοῦ κάπτειν καὶ παρὰ τῷ κωμικῷ" ἐνέχαψε γάρ φησιν ἐχεῖνος. Τὸ δὲ, ἀποῤῥήξας 

δεσμὸν, γενναιότητα ἵππου δηλοῖ οὕτω βιασαμένου τὸ ἐλεύϑερον. ( Vers. 307. ) Τὸ δὲ ϑείει διὰ μέτρον 

οὕτω γράφεται, καϑὰ καὶ τὸ πλέειν πλείειν λέγε ται. Τὺ δὲ πεδίοιο ἢ ἢ τῷ ϑείει συνταχτέον , ἵνα λέγῃ» 

ϑέει διὰ πεδίου. i ἢ τῷ χροαίνων, ἵνα ἢ, κατὰ πεδίου χροαίνων, ὃ ἐστι χρούων καὶ χροτῶν κατὰ τῆς 

πεδιάδος. ἵππος γάρ, φασιν, εἰς πεδίον. ( Vers. 508.) Τὸ δὲ εἰωϑὼς χυρέως niv ἐπὶ ἀνθρώπων, ὡς 

καὶ τὸ ἔϑος xai τὸ ἦϑος, καταχρηστικῶς δὲ xai ἐπὶ ἀλόγων. διὸ καὶ ϑαῤῥήσας εἰπεῖν ὃ ποιητὴς ἐπὶ 

ἵππου τὸ εἰωϑὼς παραχατιών φησιν" ἤϑεα καὶ νομὸν ἵππων, ὡς τοῦ εἰωϑέναι καὶ τοῦ ἤϑους σ συστοί- 

aem ὄντων. τὸ δὲ εἰωϑὼς λούεσϑαι ἐπὶ ποταμοῦ ἡ συνοχὴ ἐστι τῆς ὕλης παραβολῆς. εἰ μὴ γὰρ τοιοῦ- 

τος ἵἹππὸς ὑποτεϑείη, οὐδὲ τὰ λοιπὰ γίνεται τῆς παραβολὴ ἧς. Ὅτι δὲ φιλεῖ λούεσϑαι ὁ ἵππος, δηλοῖ καὶ 
᾿Δριστοτέλης, γράψας ὅτι φιλόλουτρον ζῷον ὁ ἵππος καὶ φίλυδρον καὶ χαίρει λειμῶσι καὶ ἕλεσι. Τὸ 60 
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δὲ ἐνῥῥεῖος δηλοῖ uiv τὸ, εὖ ῥέοντος, πάνυ δέ ἐστι τραχὺ καὶ πεζῷ λέγῳ δύσχρηστον. λειότερον δὲ 

αὐτοῦ τὸ εὐρείτης, τραχὺ δὲ ὕμως καὶ αὐτό. ( Vers. 509.) Σημείωσαι δὲ ὅτι καὶ νῦν τέσσαρες ἀσύν- 
δετοι παράχεινται μετοχαὶ, τὸ ἀποῤῥήξας, τὸ χροαίνων, τὸ εἰωϑὼς λούεσθαι, καὶ τὸ κυδιόων" ἐν ᾧ 
ἔστιν ἐνϑυμηϑῆναι, ὡς κυδιᾶν μὲν ἴσως καὶ χυδροῦσϑαι λέγοιτ᾽ ἂν ἵππος οἷά τις φιλητός" ἐπεὶ καὶ ἐκ 
τοῦ κύω τὸ φιλῶ τὸ κῦδος" κύδιμος δὲ ἢ κυδάλιμος ἢ κύδιστος οὐκ ἂν λέγοιτο. Τὸ δὲ, ὑψοῦ κάρη ἔχει, 

6590 ἐστιν ὑψαυχενεῖ, καὶ τὸ, χαῖται ὦὥμοις ἀΐσσονται, τοῦ κυδιόων εἰσὶν ἑρμηνευτιχά, ᾿ἵππος γὰρ κυδιᾷ, 
οὗ ἡ κεφαλή τε ὑψοῦ αἴρεται καὶ αἱ χαῖται ὥμοις ἀΐσσονται. (Vers 510. sqq.) Τὸ δὲ, ó δ᾽ ἀγλαΐη 
πεποιϑὼς, ῥίμφα ἑ γοῦνα φέρει, σχῆμα ἐστὶ καινοπρεπὲς ἐπὶ χαινῷ ῥηϑὲν χαὶ αὐτὸ πράγματι, ταὺ- 
τὸν δ᾽ εἰπεῖν, σολοιχοςζανές. ὥφειλε μὲν γὰρ ἢ εἰπεῖν, ὅτι ὃ δ᾽ ἀγλαΐᾳ πεποιϑὼς ῥίμφα ϑέει ἢ) κροαίνει 
ἢ φέρεται γόνασιν ἢ τοιοῦτόν τι, ἢ καὶ ἄλλως ἀπὸ αἰτιατικῆς ἀρξάμενος οὕτω τε φράσαι" τὸν δ᾽ ἀγλαΐᾳ 
πεποιϑότα ῥίμφα, 0 ἐστιν εὐκόλως καὶ κούφως, τὰ γοῦνα φέρει" ὃ δὲ καινοπρεπῶς χἀνταῦϑα σχημα- 
τίζων ὡς ἐν σχεδιασμῷ ἔμιξεν ἀμφοτέρας τὰς συντάξεις, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς μιᾶς, ἧς ἡ εὐθεῖα κατάρ- 
χει καὶ καταλήξας εἰς τὸ τέλος τῆς ἑτέρας τῆς κατὰ αἰτιατικὴν προϊούσης, συναγλαϊζόμενος οἷον τῷ φρα- 
ζομένῳ : πράγι ματι καὶ ὅλος αὐτοῦ γενόμενος καὶ Τῆς ἀκολουϑίας οὕτω λαϑόμενος, οἷς γέγηϑε καὶ ἀγάλ- 

λων τὸν ἀχροατὴν τῇ χαινοπρεπείᾳ τοῦ σχή͵ ματος. Τινὲς δέ γε ὑπερπαϊλοῦντες οἷον ᾿Θμήρου εἰ σόλοιχα 

φϑέγγεται, ϑεραπεύουσι διὰ προϑέσεως τὸ σολοιποιρανὲς, φάμενοι ὅτι ὃ ἵππος δίμεα ἑ κατὰ γοῦνα 

10 φέρει. ἵνα λέγῃ ὅτι ὁ ἵππος τῇ ἀγλαΐᾳ ϑαῤῥῶν εὐκόλως ἑαυτὸν φέρει τοῖς γόνασι, zai ἴσως ὥς περ ἐν 
τῷ, πεδίοιο χροαίνων, Aires πρόϑεσις , ὡς ἐῤῥέϑη, καὶ ἐν τῷ, λούεσϑαι ποταμοῖο, οὕτω xai ἐν τῷ 

γοῦνα ἐνόμισαν ἐνδεῖν τὴν κατὰ πρόϑεσιν. “Ετεροι δὲ μεταγράφουδι, ῥίμῳ᾽ ἑὰ γοῦνα φέρει. οἱ δὲ 
τοιοῦτοι λέγουσιν οὐδέν. οὔτε γὰρ τὸ € ἀντὶ τοῦ ἑαυτὸν Ὁμηρικόν ἐστιν 1) ὅλως ὀρϑὸν, 0 περ οἱ 
προσεχῶς ἀνωτέρω πρῶτοι ϑεραπευταὶ εἶπον, οὔτε 0 περ οἱ μετ᾽ αὐτοὺς οὗτοι δεύτεροι, ὅτι δηλαδὴ 
ὁ ἵππος τὰ οἰχεῖα γόνατα φέρει, ἐμφαίνει Ὁμηρικὴν ἰδιότητα. αὐτὸν γὰρ μᾶλλον φέρουσι τὰ γόνατα 
συντόνως ϑέοντω, ὡς Ὁμήρῳ ἀρέσκει. δεῖ γὰρ εἰδέναι ὅτι ὃ ποιητὴς εἴωϑε τὰ σπουδαίως ϑέοντα λέγειν 

ὑπὸ τῶν ποδῶν φέρεσθαι, ὡς ἐν ἄλλοις τε δηλοῖ καὶ μετ΄ ὀλίγα ἐν τῷ, ταχέες δὲ, ὡς ἐῤῥέϑη, πόδες 
ἔφερον τὸν Aseo gov. Τινὲς δέ φασι τὸν τοῦ ᾿ἡριστάρχου ἀναγνώστην Πωσειδώνιον ῥίμφαε λέγειν ἐν 
£i τρισυλλάβῳ μέρει λόγου, πλεονάσαντός, φησιν, ἐν παρολκῇ τοῦ ἕ, ὡς ἐν τῷ, 5é σὺ τόνδε δέδεξο. 
καὶ αὐτοὶ μὲν τοιαῦτα. ὃ δὲ Ὁμηρικὸς ἀνὴρ ἥδιον ἀκούοι ἂν καὶ νῦν καινοφωνοῦντος ἐλλόγως τοῦ 
ποιητοῦ τὰ ἀστεῖα ταῦτα σολοιχοφανῆ, ἤ περ ἀνέχοιτο ᾿Αττικῶς φϑεγγομένων ἀκροᾶσθαι τῶν ἐπι- 

20 διορϑουμένων αὐτόν. ( Vers. 510.) Σ᾿ "“μείωσαν οὖν ὅτι ἐν τῷ, ὃ δ᾽ ἀγλαΐᾳ πεποιϑὼς, λείπει δῆμα 
τῆς τοιαύτης εὐϑείας, καὶ ἔμεινεν ἀναπόδοτος U ἔννοια, ὡς οἷα μὴ εὐπορήσαντος τοῦ ποιητοῦ ἐκ τοῦ 
παραυτίκα διὰ τὸ ext ἐδιάξειν εἰπεῖν ῥῆμα χαιριώτερον καὶ διὰ τοῦτο τραπέντος εἰς ἕτερον γόημα, 0 πέρ 

ἐστι τὸ, φέρεν αὐτὸν τὼ γόνατα. καὶ τοῦτο ἐστὶ τὸ τῆς καινγοπρεπείας τοῦ σχήματος αἴτιον. Τὸ δὲ, 
ἀγλαΐᾳ πεποιϑὼς καὶ ποσὶ πεποιϑὼς, ὅμοιον τῷ; ἀλκὶ πεποιϑώς. ὡς γὰρ οἶδε λέων ἄλκιμος ὦν, οὕτω 

χαὶ ὃ ῥηϑεὶς ἵππος) OIL ἀγλαὸς, καὶ ὃ Πάρις, ὅτι ποδώκης. ( Vers. 512.) Τὸ δὲ, καταβεβήκεν ITep- 
γάμου exon, μετάληψίς ἐστι τοῦ, ἄκρης πόλεως. ἐν ἑκατέροις γὰρ 1 ἀχρόπολις νοεῖται. φανερῶς 

δ᾽ ἐνταῦϑα ϑηλυχῶς ἡ Πέργαμος, εἰ καὶ ἐν ἄλλοις οὐδὲ ἑτέρως τὸ Πέργαμον. (Vers. 513.) Τὸ δὲ, τεύ- 

χεσι παμφαίνων, γεῤσμηκτά te δηλοῖ τὰ ὅπλα τοῦ Πάριδος, ἐπεὶ πρὸ ὀλίγου; ὡς ἐῤῥέϑη, ἐ ἐπεμελεῖτο 

αὐτῶν, καὶ ὁπλίτην δὲ νῦν ἀντὶ τοξότου αὐτὸν παριστᾷ. ἔοικε γὰρ χαὶ αὐτὸς τοῦ τοξεύειν καταγνῶναι- 
διὸ ῥίψας τὰ τόξα παμφαίνεν τεύχεσιν. "ΠΙλέχτωρ δὲ ἀντὶ τοῦ“ Htog, ὡς δὲ Aniuv φησὶν, ὃ λάμπων 

ὡς ἤλεκτρον, 0 περ οὐκ CV τις ὁζον ἀποδέξαιτο, τά τε ἄλλα, καὶ ὅτι οὐκ ἔδει τὸ μὲν τοῦ  Exropog βρε- 

3o φύλλιον ἀστέρι, εἰκάσαι, ἡλέκτρῳ δὲ τὸν ὃ: £007] Aie" Ógov. μάλιστα μὲν οὖν ϑαυμαστέον τὴν 
παραβολὴν ταύτην, ὅτι ἐκ ταπεινοῦ τοῦ χατὰ τὸν ἵππον “λόγου μετέωρος ἦρται ὃ Πάρις τῇ χατὰ τὸν 

rsen ἥλιον παραβολῇ, ὡς που καὶ τὸν ᾿Δἡγαμέμνονα ἀπὸ ζωιχῆς παραβολῆς ϑειοτέραις εἰχασίαις 

ἐσεμνόλογησεν ἡ 5 ποίησις. τεχνιχῶς δὲ ὁ ποιητὴς τὴν μὲν χατὼ τὸν ἀγλαὸν i ἵππον παραβολὴν πλατὺ διε- 
6zt ὕασιν, ἀπεστένωσε δὲ τὴν κατὰ τὸν ἥλιον. 1j μὲν γὰρ ταπεινὴ οὖσα ἤϑελε τριβὴν λόγου ἐχφραστι- 
zv, τὸ δὲ κατὰ τὸν ἥλιον οὐχ᾽ οὕτω ὁάδιον ἁπλῶς ἐνταῦϑα ἣν. καὶ ἄλλως 08, ἐχχλίνων, τὸ κατὰ τὴν 
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φράσιν ὁμοειδὲς τὴν μὲν τῶν παραβολῶν ἐπλάτυνε, τὴν δὲ ἑτέραν κατεσμίκρυνε μυστηριωδῶς, ὡς οὐκ 

ἂν τις φράσῃ γοργότερον. 1 ἵνεται δὲ ἡλέκτωρ ἥλιος ἢ παρὰ τὸν χρυσοφαῆ 7} LexTQOV , jj καὶ ὅτι ἀνα- 
τέλλων ἀποστερεῖ λέκτρου ἤτοι λέχους χαὶ χοίτης τοὺς ἐργατιχοὺς ὡς oic τις ἀλέκτωρ ὧν, εἶτα ἡλέχτωρ 

κατὰ τροπὴν ἐχφεύγουσαν τὴν πρὸς τὸν ἀλέχτορα συνέμπτωσιν. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅπως ὁ ̓ Δλέξανδρος 
λόγῳ ἐρεϑισϑεὶς oU μόνον τοῦ οἰχουρεῖν d axadm, ἀλλὰ καὶ ἀνδραγαϑησει μετ᾿ οὐ πολύ. ( Vers, 514.) 
To δὲ καγχαλόων, ὃ ἐστι χαίρων, εἰς χάρμην τὴν ἀληϑῶς ἀπιέναι τὸν Πάριν δηλοῖ. ἔστι γὰρ κυρίως 

χάρμη μάχη, ἣν ὑποδύε"ταί τις οὐχ᾽ ὑποπτήσσων ἀλλὰ καγχαλόων χαὶ χάρμα ἔχων, καὶ ἄλλως δὲ 
εἰπεῖν, μελπόμενος Aon. ( Vers. 516.) Ὅτι ὀαρίζειν τὸ ὁμιλεῖν ἐν λόγοις. φησὶ γάρ" ἔνϑα ' Ἔχτωρ 7 

ὀάριξε γυναικὶ, τουτέστι διὰ λόγων ὡμίλει. πολλαχοῦ δὲ περὶ τῆς τοιαύτης δηλοῦται λέξεως ἕν τὲ τῇ 

᾿Ιλιάδι καὶ τῇ Ὀδυσσείᾳ. παράγωγον δὲ αὐτῆς ὃ ὀαριστὺς χαὶ ὀαριστὴς ὃ ὁμιλητῆς. προὐπάρχει δὲ 

τῶν τοιούτων τὸ ἀείρειν καὶ ἡ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἄορ χαὶ ἡ ξυνάορος καὶ ὃ ξυνάορος, ὅϑεν iv μεταϑέσει τὸ 
ὀαρίξειν καὶ τὰ ὡς ἐῤῥέϑη ἐξ αὐτοῦ. ( Vers. 218.) Ὅτι ἐνταῦϑα, ὡς καὶ iv ᾿Οδυσσείᾳ τὸ sioe, περὶ 
οὗ καὶ ἀλλαχοῦ κεῖται, λέξις ἐστὶ συγγενικὴ, ὡς καὶ τὸ ϑεῖος. ἔστι δὲ προσφώνησις νεωτέρου ἀδελφοῦ 
πρὸς παλαιότερον. ἐλήφϑη δὲ κατὰ παράχρησιν ὕστερον παρά τισι καὶ ἀντὶ τοῦ ϑεῖος, ὃ δηλοῖ τὸν 
ϑαυμαστὸν, πλεονάζοντος τοῦ ἢ, ὡς καὶ ἐν τῷ ἡβαιὸν καὶ ἡλύγη καὶ ἡμύω. ἐν δὲ τοῖς TOU γραμμα- 
τιχοῦ ᾿Δριστοφάνους κεῖται xal ὅτε ἡϑείους τοὺς ὁμοτρύπους φαμὲν τῷ τὰ αὐτὰ ἤϑη ἔχειν καὶ ἐν 
ὁμοίοις ἤϑεσι χαταγεγονέναι. παρ᾽ ἐνίοις γάρ, φησι, τὰ ἔϑη ἤϑη λέγεται. τινὲς δέ, φησι, τὴν 

φωνὴν ἐκ συγγενοῦς λέγουσι πρός τινα πρεσβύτερον φιλοφρόνως ἀναφέρεσθαι. ἀντισπῷ δέ nog τὴν 
ἔννοιαν Εὔμαιος λέγων περὶ "Ὀδυσσέως τὸ, ἀλλὰ μιν ἠϑεῖον χαλέω. ἐν δὲ τοῖς "Anievog καὶ “Προδώ- 
ρου κεῖται ὅτι ἴσως τὸ ϑεῖος τὸ σημαντικὸν ἐπαίνου πλεονασμῷ τοῦ ἢ ἠϑεῖος γέγονε, καὶ ἔστι προσφώ- 

γησις ἔχουσά τινα σεβασμόν. συγχέεται δὲ παρὰ τοῖς uc" Ὅμηρον ἡ ἡ λέξις. ἔστι δὲ τὸ μὲν τέττα φίλου, 
τὸ δὲ ἄττα τροφέως, τὸ δὲ πάππα πατρὸς, τὸ δὲ ἡϑεῖε ἀδελφοῦ. φησὶ γοῦν ὃ Πάρις πρὺς " Exroga* 

ἡϑεῖε, 7 μάλα δή σε καὶ ἐσσύμενον χατερύχω δηϑύνων, ἤγουν βραδύνων ἐγὼ, κωλύω σε σπεύδοντα. 
f, r , * !o ι E] ' κι ^ » E 

Ὅρα δὲ ὅτι κολαχεύων καιρίως καὶ ὁ Πάρις ψεύδεται. εἰδὼς γὰρ ὅτι ὃ ̓ “ἔχτωρ διὰ τὰ φίλτατα ἠργησεὲν, 

ὡς ἐκείνου τοῦτο προειπόντος, ὅμως ἐνταῦϑα εἶπεν ἐπέχεσϑαι τὸν “ἔχτορα σπεΐδοντα, ὡς αὐτοῦ δὴ τοῦ 

Πάριδος δῆϑεν βραδύνοντος. ( Vers. 319. ) Τὸ δὲ, ἡ μάλα δὴ σὲ xal ἐσσύμενον χατερύκω, ἐρεῖ ἂν 

ὃ ἐμποδών TLVL πρὸς ἔργον γινόμενος. ἐνταῦϑα δὲ κεῖται καὶ τὸ ἐναίσιμον ἀντὶ τοῦ χαϑῆκον. φησὶ 

yug" οὐδ᾽ ἦλϑον ἐναίσιμον, ὡς ἐχέλευες. μετ᾽ ὀλίγα δὲ ἐν τῷ, ἀνὴρ ὃς ἐναίσιμος εἴη, τὸν δίκαιον 

ἢ) συνετὸν jj λέξις δηλοῖ. ᾿Ενταῦϑα δὲ ὅρα ὡς, εἰ χαὶ αἶσα τριχῶς λέγε ται , ἐπί τε εἱμαρμένης, ὡς 

μυριασχοῦ φαίνεται, χαὶ ἐπὶ τοῦ καθήκοντος, εἴτουν προσήκοντος, ὡς χαὶ αὑτὸ πολλαχοῦ χὲ erat, zal 

ἐπὶ μερίδος δὲ, ὡς τὸ, λαχὼν * ἀπὸ ληίδος αἶσαν, JI τις aig χαὶ μοῖρα λέγεται, καϑ' 0 σημαινόμενον 

καὶ μοῖραν κρεῶν φαμὲν, εἰ γοῦν χαὶ τριχῶς οὕτως ἡ αἶσα νοεῖται, ἀλλὰ τὸ ἀπ᾽ αὐτῆς σύνϑετον τὸ 

ἐναίσιμον μονάζξειν δοκεῖ, οὔτε γὰρ μόρσιμόν τι δηλοῖ, οὔτε μερίδα. μόνον δὲ τὸ κατ᾽ ἄρετ nv καϑῆκον. 

ὁ μέντοι αἴσιος οἰωνὸς xai ὃ ἀπαίσιος ἐκ τῆς χαϑ' εἱμαρμένην αἴσης παρονομάζονταιν ὥς πὲρ καὶ ὁ 

αἴσιος ὄρνις καὶ ἡ αἰσία τύχη καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον. ἔστι δέ που τοῦτο καὶ xara τὸ ἐναίσιμον, ὡς καὶ 

ὅτε φησὶν, ὡς πολλοὶ ὄρνιϑες πέτονται, οὐδέ τὲ πάντες ἐναίσιμοι, ἤγουν σημαίνοντές τι μέλλον. 
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( Vers. 520. ) Σημείωσαι δὲ xci ὅτι κολακευϑεὶς ὡς εἴρηται ὁ ExroQ , ὃν μέγαν ἐνταῦϑα ὁ ποιητήςθ00 

φησιν ἕν τῷ, μέγας κορυϑαιόλος ἡ χτωρ, ἀνταποδίδωσιν εὐ ϑὺς τὸ ὕμοιον, καὶ ἀντικολαχεύων τϑεύδε- 

ται χαὶ αὐτὸς, ἐπικρύπτων δὲ καὶ πάλιν ὑπούλως τὸ πρὸς μάχην ἀχρεῖον τοῦ ἀδελφοῦ οὐχέτι μὲν χόλον 

αὐτὸ καλεῖ, og πρὸ μικροῦ ὠνόμασεν εὐφημότερον.,, ἑκούσιον δὲ ἀμέλειαν αὐτὸ λέ) ye χαὶ ἄλχιμον 

αὐτὸν χαλέσας ὅμως οὐκ ἐϑέλειν φησὶ μάχεσϑαι. τοῦτο δὲ ποιεῖ στρατη) aAXüg, εἰς μάχην ϑαῤῥύνων 

αὐτὸν ἀμφοτέρωθεν, οἷς τε φϑάσας ὡμίλησε σφοδρότερον καὶ οἷς ἄρτι μειλίχιος 0009 ἔρεται. «ci τοί- 

γυν ἄνύει τι μέγα μετὰ μικρὸν ᾿Αλέξανδρος, ἀνελὼν τὸν τοῦ χορυνήτου M: νέσϑιον, οὐ τοσοῦτον ὡς 

προπέτης xal ὡς ἀναπεπαυμένος, ἀλλ᾽ ὡς λόγῳ συν, dug ἐρεϑισϑείς. τοιοῦτον γὰρ ὡς πολλαχοῦ φαί- 

νεται ἡ «παραΐνεσις" ἔστι δ᾽ ἐνταῦϑα τὰ τοῦ ἽἝχτορος πρὸς τὸν Πάριν τοιαῦτα" δαιμόνιε, οὐχ ἂν τίς τοι 

ἀνὴρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη, ἔργον ἀτιμήσειε μάχης, ἐπεὶ ἀἄλκιμός ἐσσι, ἀλλὰ ἑκὼν μεϑίεις τὲ καὶ οὐχ ἐϑές- 
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10Àsg. εἶτα χαὶ ἑαυτοῦ ὑπερλαλῶν, ἐφ᾽ οἷς ἤδη προκατηγόρησε τοῦ " Πάριδος, φησὶ διὰ λύπην ἐκεῖνο 
ποιῆσαι, ὡς δι᾿ αὐτὸν καϑὰ κατωτέρω χείσεταν αἰσχυνόμενος. ( Vers, 521.) ᾿Ιστέον δὲ ὕτι τὸ, δαι- 
αὐνιε, οὐχ ἄν τίς TOL ἀνὴρ καὶ ἑξῆς ὅλον τὸ ῥηθὲν χωρίον, πρὸς ἀμελητὴν ἀνδρεῖον οἰκεῖον ῥηθῆναι" 

καὶ ὕτι τὸ, ἐπεὶ ἄλκιμός ἐσσι, κομματικὴ παραφρασίς ἐστι τοῦ, οὐκ ἄν τίς σοι ἀνὴρ ἔργον ἀτιμήσειε 
μάχης, ὡς mio τὸ, καὶ οὐκ ἐϑέλεις, ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ, ἀλλὰ ἑχὼν μεϑίεις, ἤγουν ἀμελεῖς, ὅϑεν καὶ 
μεϑήμων ὁ ἀμελητὴς, καὶ μεϑημοσύνη ἡ ἀμέλεια, καὶ μέϑυ ὃ εἰς μεϑυμοσύνην ἄγων οἶνος, καὶ μέϑη 

τὸ xdv πάϑος. γράφεται δὲ χαὶ νῦν τὸ μεϑίεις ἐν τῇ ληγούσῃ χαὶ διὰ τοῦ ἡ, ὡς τὸ τίϑημι, τίϑης 
χατὰ λόγον ἐνεστῶτος, καὶ διὰ διφϑόγγου δὲ ὡς παρατατικὸς ὁμοίως τῷ ἐτίϑεις. ἐναίσιμος. δὲ ὁ χατὰ 
τὸ δέον φρονῶν. τες 532. ) Τὸ δὲ ὁ ἔργον μάχης πρὸς διαστολὴν ἑ ἑτέρων ἔργων εἴρηται, ὧν ἔστι καὶ 

τὸ δηλοῦν τὴν γεωργίαν κατ᾽ ἐξοχὴν, ἐξ οὗ καὶ ἐργάζεσϑαι τὸ γεωργικῶς πογεῖσϑαι. καὶ ὁ παρὰ Xogo- 1o 

χλεῖ ἐργάτης καὶ ὃ παρὰ Θευκρίτῳ ἐργατίνας. "T0 δὲ ἀτιμήσει πρωτότυπόν ἐστι τοῦ ἀτίμητος, 0 δηλοῖ 
παρ᾽ Ὁμήρῳ τὸν ἄτιμον ἐν τῷ, ὡσεί τιν᾽ ἀτίμητον μετανάστην. καὶ ἔστι τὸ ϑέμα αὐτοῦ δευτέρας συζυ- 

20 γίας τῶν περισπωμέ ἕνων, ὡς ἡ ̓Οδύσσεια σαφῶς δηλοῖ. οἱ δὲ Fue Ὅμηρον ἐν τρίτῃ συξυγίᾳ τὸ ῥῆμα 
τοῦτο τιϑέασιν" ἀτιμῶ γὰρ ἀτιμώσω φασίν. ( Vers. 523.) "Or, γοργὸς λόγος ἐνταῦϑα καὶ καίριος. ἐν 

οἷς ὁ “Εχτωρ ὡς ἐῤῥέϑη ἀπολογεῖται, ἀνθ" ὧν φϑάσας ἢ ἤσχυνε τὸν ̓4λέξανδρον. φησὶ yéo' τὸ δ᾽ ἐμὸν 
κῆρ ἄχνυται ἐν ϑυμῷ, ὅϑ' ὑπὲρ σέϑεν αἴσχε᾽ ἀκούω πρὸς Τρώων, οἱ ἔγουσι πολὺν πόνον εἵνεκα σεῖο. 

συντομώτατα γὰρ ἐνταῦϑα ὃ “Ἔχτωρ καὶ ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ ὑπὲρ τῶν Τρώων λαλεῖ, μονονουχὶ λέγων ὡς 
οὔτε οἱ Τοῶες μεμπτέοι καταλέγοντές cov, ὡς πολλὰ πονοῦντες διὰ σὲ, οὔτ᾽ αὐϑις ἐγὼ ὁ ἀντὶ σοῦ 
ἀκούων ἐξ ἐχείνων αἰσχύνης ἄξια, ὡς δυνάμενος μὲν ἐχϑεραπεῦσαι τὸ σὸν xaxov, μὴ ἐθέλων δὲ διὰ 

τὸ πρὸς σὲ φίλτρον. Ὅρα δὲ τὸ; ἐμὸν κῆρ ἄχνυται ἐν ϑυμῷ. ἔοικε γὰρ viv διαφοράν τινα ἔχειν τὸ 20 
κῆρ, ἤγουν ἡτηρ, καὶ ὃ ϑυβὸς . ἤγουν 7 ψυχή. καὶ τοίνυν τινὲς ἦτορ καὶ ἐνταῦϑα τὴν καρδίαν 

γοοῖσι. δύναται μέντοι τὸ ἐν ϑυμῷ καὶ ἀντὶ τοῦ ἐν ὀργῇ νοηϑῆναι. ἄλλοι δὲ τῶν παραφραζόντων ἦτορ 527 

μὲν συνήϑως τὴν ψυχήν φασι, ϑυμὸν δὲ τὴν διάνοιαν. ( Vers. 525.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ, ὑπὲρ σοῦ αἴσχε᾽ 
80 ἀχούω, ληφϑὲν ἀντὶ τοῦ διὰ σὲ, καὶ ὡς ἄν τις εἴποι χάριν σοῦ. (Vers. 526.) Ὅτι ὃ μετὰ ᾿ἔχϑραν 

σπενδόμενος εἴποι ἂν τὸ, ἀλλ᾽ ἴομεν, τὰ δ᾽ ὄπισϑεν ἀρεσσόμεϑα ; ἤγουν ὕστερον φιλιωσόμεϑα,. ἐχ τοῦ 
ἀρῶ ἀρέσω, ἤγουν εἰς φιλίαν συναρμόττω, ἐξ οὗ χαὶ ἀρεστὴρ, εἶδος πέμματος ἀρέσχοντος, ὡς εἰκὸς, 
καὶ ἀρϑμὸς ἡ ἢ φιλία, x«i ἄρϑμιος ὃ φιλιωϑείς. πολλαχοῦ δὲ ἡ τοιαύτη λέξις χεῖται, ἀφ᾽ ἧς καὶ ἀρέ- 
σαι παρὰ τοῖς ὕστερον τὸ συγκαταϑέσϑαι, ὅϑεν xol τὸ εὐαρεστεῖν καὶ τὸ ἀρέσκειν καὶ ὃ ἄρεσχος. Ὅρα 

δὲ xci νῦν τὸ ἴομεν ἀντὶ τοῦ ἔλϑωμεν ληφϑὲν ἀντὶ ἐνεστῶτος, ὡς τὸ τίομεν, κυλίομεν, καὶ τὰ 
τοιαῦτα. ( Vers. 528.) Ὅτι χρατῆρα στήσεσθαι ἐλεύϑερον λέγει τὸ ἐν εἰρήνῃ παυσάμενοι πολέμου 30 

4ο καϑ' ἡσυχίαν τρυφῆσαι. ἐνταῦϑα δὲ σημείωσαι τὸ τοῦ *" Exrogog ἐμβριϑὲς καὶ φιλάληϑες. ἐχο- 
λάχευσε μὲν γὰρ τὸν ἀδελφὸν, ὡς προσεχῶς ἐῤῥέϑη, καὶ ἀρέσεσϑαι ὑπέσχετο, πλὴν οὐ σήμερον 
7) αὔριον 5 ἐγγύς mov ἡμερῶν, ἀλλ᾽ ὅτε χρατῆρα στήσονται ἂν ἐλεύϑερον ἐκ Τροίας ἐλάσαντες 

5o "Ajgoove , ἤτοι ἐξελάσαντες. δῆλον γὰρ ὡς πρινὴ τοῦτο γενέσθαι, oU παύσηται ἂν ἐν καιρῷ αἰσχύνων, 
εἰ δεήσει τὸν ἀδελφὸν, χαὶ τὸ ἀρέσεσϑαι ἀπολεγόμενος. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἐκ τοῦ στήσειν κρατῆρα 

τὸ πιεῖν δηλοῦται, ὡς καὶ ἐκ τοῦ στήσειν τράπεζαν τὸ φαγεῖν. 
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TOIUND'O-E CAO XL '"HIÉE HB HPbDT 

DEI ND T OIPPPF UU 

Ἵξχτωρ σὺν ᾿Αλεξάνδρῳ τῷ ἀδελφῷ κατελϑὼν εἰς τὴν μάχην ἐβοήϑει τοῖς Τρωσὶ χεχμηχόσιν ἤδη, 
xai συμβουλεύσαντος ' λένου τοῦ ἀδελφοῦ μάντεως ὄντος, προχαλεῖται αὐτὸς τίς αὐτῷ βούλοιτο τῶν 
“Ἑλλήνων μονομαχῆσαι. πολλῶν δὲ προαιρουμένων. liac ὃ 0 Τελαμώνιος κχληρωϑεὶς συνιστᾷ. μαχομένους 
δὲ αὐτοὺς κήρυχες καταπαύουσι καὶ νὺξ διαλύει τὴν μάχην. χαὶ οἱ μὲν ἀλλήλοις δῶρα διδόδαμ ἐπικη- 
φυκευσαμένων δὲ Τρώων περὶ νεκρῶν ἀναιρέσεως τὰ αὐτὰ γίνεται 7 παρ᾽ ἀμφοτέροις τοῖς στρατοῖς, οἵ τε 
“Ἕλληνες τάφον πολυάνδριον κατασκευάζουσι καὶ τεῖχος τοῦ ναυστάϑμου, ἐφ᾽ ᾧ ὁ Ποσειδῶν ἤγα- 

νάχτησε, Ζεύς τε αὐτοῖς διὰ νυκτὸς σημεῖα οὐκ αἴσια τῶν μελλόντων δείκνυσιν. 

ΓΑ ΖΦ ΣΟ ΜῊ ΡΟΝ PAUYOIARMA. 

Ὅτι τῆς ἦτα ῥαψῳδίας ἡ μὲν ἔποχος igo ὕψει ἐπιγραφὴ τοιαύτη" ^ Hre δ᾽ Αἴας πολέμιξζε 

661 

10 

μόνῳ μόνος "Ezropt δίῳ. ἢ δὲ πεζεύουσα αὕτη" Ἂς Ἔχτορος καὶ “Ἄἴϊδντος μονομαχία. (Vers. 2.) Ὅτι 20 
προϑυμίας πολεμικῆς φραστιχὸν T0, ἐν δ᾽ ἄρα ϑυμῷ ἀμφότεροι μέμασαν. πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσϑαι. 
Καὶ ὅρα τὴν τῶν ῥημάτων τούτων παράλληλον ϑέσιν, ὡς καὶ τὴν τῶν ὀνομάτων ἐν τῷ, πόλεμόν 

τε μάχην ve. (Vers. 5.) Τοῦ δὲ μέμασαν Bina oU τὸ μαιμῶ, οὗ ὃ μέλλων μαιμήσω; ἀλλὰ τὸ μῶ 
τὸ πρωτότυπον τοῦ μαιμῶ. τοῦ δὲ τοιούτου μῶ “παράγωγα καὶ ἡ μαῖα καὶ ἡ μήτηρ, ἤδη δὲ καὶ 
? μοῦσα. οὗ γὰρ ἀξύμβατα τὸ μῶ ἤγουν ζητῶ χαὶ τὸ μῶ, ὅ ἐστι προϑυμοῦμαι. (Vers. 4.) Ὅτι 
τὸν “Εχτορα xoi τὸν ἡΠάριν βραχύ τι ἀποχωρήσαντας τοῦ πολέμου, arc ἐπανελϑόντας, φανῆναι 
λέγει τοῖς Τρωσὶν, ὡς Ott ϑεὸς γαύτῃσιν ἐελδομένοισιν ἔδωκεν οὖρον, ἐπεί xs, ἤγουν ἐπειδὰν 

κάμωσιν, εὐξέστῃς ἐλάτῃσι πόντον ἐλαύνοντες, καμάτῳ δ᾽ ὑπὸ γυῖα λέλυνται. Καὶ ὕρα παρήχησιν 
καὶ ἐνταῦϑα, ἔτι δὲ καὶ ἐτυμολογίαν ἐν τῷ, ἐλάταις ἐλαύνοντες" καὶ ὕτι τὸ, ὑπὸ γυῖα λέλυνται, 
λυσιμελῆ δηλοῖ xal τὸν κάματον εἶναι" καὶ ὅτι ὅ περ ὃ φορὸς ἄνεμος τοῖς πλέουσι, τοῦτο καὶ οἱ στρα- 

“ὦ , - , - , , 

τηγοὶ τοῖς στρατιώταις γίνονται παρόντες, TO πολὺ "τοῦ χαμάτου αὐτοῖς παραιρούμενοι, ὡς xci 

0 ἄνεμος τοῖς ἐλαύνουσι" καὶ ὅτι ὃ πλείων κάματος στρατιώταις ἔγκειται, ἤ πὲρ στρατηγοῖς, ὡς xci 
τοῖς χωπηλατοῦσιν, ἤ περ τῷ ἀνέμῳ. καλῶς δὲ καὶ ἀνέμῳ εἰχάζονται οἱ ἐκ τῆς ἠνεμοέσσης κατεληλυ- 
ϑότες Τροίας. Εὐξέσται δὲ ἐλάται αἱ κῶπαι πρὸς διαστολὴν τοῦ φυτοῦ. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ὃ τῶν χωπη- 

λατούντων πλοῦς δεύτερος κατὰ τὴν παροιμίαν λέγεται πλοῦς ὡς πρώτου ὄντος τοῦ πλέειν πρὸς ἄνεμον. 
ὅτι δὲ ἐκ τοῦ ῥηθέντος οὔρου xci ῥῆμα οὐρίζειν τὸ ἐξ οὐρίων πλέειν, δηλοῖ καὶ Σοφοκλῆς ἐν τῷ, κατ᾽ 
ὀρϑὸν οὔρισας. δῆλον δὲ καὶ ὅτι διαφορὰ παρ᾽ Ὁμήρῳ τοῦ οὖρος καὶ οὐρὸς, ὡς ἀλλαχοῦ δηλοῦται. 
Τὸ δὲ, ἐπεί κε κάμωσι, χρησιμεύει xvi εἰς τὸ, ἐπήν xe «aug πολεμίζων. (Vers, 9.) Ὅτι ovy πόλις 
Βοιωτίας ἡ καὶ ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν νεῶν γραφεῖσα. ταύτης πολίτης ἐνταῦϑα Μενέσϑιος ὁ τοῦ χορυνή- 
του υἱὸς ᾿4ρηιϑόου, ὃν εἷλεν, ἤτοι ἀνεῖλεν, ὁ Πάρις. δῆλον δὲ ὅτι κύριον μὲν τὸ ᾽4“ρηίϑοος, ἐπίϑετον 
δὲ τὸ κορυνήτης y ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς ἱστορήσε L ὃ ποιητής. διὸ ἐνταῦϑα εἰπὼν Ἰῆενέσϑιον υἱὸν , Aonióov, 

ἐπάγει χατ ᾿ἐπανάληψιν, ὃν χορυνήτης γείνατ᾽ ᾿Δρηίϑοος. “Ιστορεῖται δὲ ὅτι *Ó κορυνήτης οὗτος διαβὰς 

εἰς ᾿ἀρκαδίαν, ἦν yaQ ἐκεῖ ἁψιμαχία τις ᾿Αρκάσι zai Βοιωτοῖς τοῖς τούτου πολίταις περὶ γῆς ὅρων, 
πολλὴν χατεσύρατο λείαν. καταφρόνησιν δὲ αὐτοῦ μεγάλην ἐμβαλόντος τοῖς ᾿ἀρχάσιν, ὥς φασιν οἱ 

παλαιοὶ, “Πυχοῦργός τις, τῶν ἐκεῖ κράτιστος, λόχον καϑίσας αὐτόν rc ἀνεῖλε καὶ τὴν παντευχίαν μετὰ 
τῆς κορύνης ἔλαβε καὶ τὴν λείαν ἐπανεσώσατο. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸν ῥηθέντα δῆενέσϑιον τὸν τοῦ κορυνή- 
του παλαιότερον εἶναι ὑποπτεύουσί τινὲς τοῦ Néorogog, καὶ ϑαυμάζουσι πῶς οὐκ ἐπεσημήνατο τὸ 
τοιοῦτον O ποιητής. ὅπως δὲ χατασχευάζεται τὸ ὕποπτον καὶ ὕπως αὖϑις λύεται, μετ᾽ ὀλίγα ἔστιν 
εὑρεῖν. ἐν τούτοις δὲ τὸν ix παραινέσεως ϑερμὸν Πάριν ἐϑελήσας εἰς πλέον σεμνῦναι ὁ ποιητὴς αὐτὸν 

ΟΟΜΜΕΝΤΟΙΝ IrLrAD. Tow. II. 

3o 
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φράζει πρότερον ἀριστεῦσαι χατὰ τοῦ ῥηϑέντος Μενεσϑίου, εἶτα τὸν μέγαν ἽἝχτορα χατὰ ᾿Πιονέως. 

(Vers. 127) Ὅει στεφάνη περικεφαλαίας εἶδος. φησὶ γοῦν" βάλεν i ἐγχεὶ αὐχένα ὑπὸ στε ἐφάνης, ἤγουν 

ὑποχάτω τῆς σζεφάνης" καὶ κόσμον δέ more γυναιχεῖον ἡ τοιαύτη λέξις δηλοῖ. τίϑεται δὲ καὶ ἐπὶ 

ἐξοχῆς c ὔρους, ὡς ἐν τῷ, ὃν Té κατὰ στεφάνης ποταμὸς χειμάῤῥοος (Gt. καὶ στεφάναι δὲ πύργων 

θο παρὰ τοῖς ῥήτορσι λέγονται, οἷον, στεφάναν κέχαρσαι πύργων. διὸ πρὸς διαστολὴν, greq eni jg εὐχάλκου 

ὃ ποιητὴς ἐνταῦϑα φησίν. Ὅτι ἀνωτέρω μὲν ἔφη" καμάτῳ ὑπὸ γυῖα λέλυνται μετὰ τῆς ὑπὸ προϑέσεως 

ἐπὶ κεξμηκότων ἀνϑρώπων. ἐνταῦϑια δὲ ἔλυσε γυῖα φησὶν ἀντὶ τοῦ ἀνεῖλεν ἀπὸ τοῦ παρακολουϑοῦντος. 

λύεται γὰρ τὰ μέλη τῷ πίπτοντι. φησὶ γοῖν κατωτέρω" χαμάδις πέσε, λῦντο δὲ γυῖα, 0 ἐστι τὰ μέλη. 
ix τούτων δὲ σύγκειται τὸ λυσιμελής. ἐντεῦϑεν δὲ λαβόντες οἱ μεϑ' Ὅμηρον καὶ τὸ ϑανεῖν καταλῦσαι 
τὸν βίον φασίν. ἔχει μέντοι τοῦτο καὶ ἑτέρας ἐννοίας ἐξ ὧν εἴληπται, οἷον τὴν ἀπὸ τοῦ ἐνοδίου καταλύ- 10 

662uarog τοῦ ἐπ᾽ ἀναπαύσει, καὶ τὴν ἀπὸ οἰχο δομῆς. ὡς γὰρ οἰχία, οὕτω xol βίος καταλύίεσϑαι λέγεται. 
( Vers. 14.) "Ori ἐν τῷ, βάλε δουρὶ Iqivooy δεξιάδην, ἢ Δεξίου τινὸς υἱὸν δηλοῖ πατρωνυμικῶς, 

1 ἐπίῤῥημα ἐστι τὸ δεξιαδηὴν ἀντὶ τοῦ κατὰ τὰ δεξιὰ ἡ δεξιῶς. (Vers. 17.) Ὅτι ἀλληγοριχῶς καὶ 
ἐνταῦϑα “Ἕλλησι μὲν συμμαχεῖ ᾿Αϑηνᾶ, ἡ συνήϑης ἀνδρικὴ φρόνησις, ᾿Ππόλλων δὲ Τρωσὶν, ἣ τῆς 
μοίρας ἰσχύς. καὶ τοῦτο μὲν τοιοῦτον. ἡ δὲ grat δεινότης καὶ τοιόνδε τι βούλεται. ΜΙ γὰρ τὴν 

10 τῆς πρώτης ἡμέρας μάχην ἀπὸ μονομαχίας ἀρξαμένην τῆς τῶν αἰτίων τοῦ πολέμου "βούλεται κατα- 529 
παύσειν αὐτὴν καινότερον ὁμοίως ἤγουν εἰς τὴν τῶν ἀριστέων μονομαχίαν. οὐ. τοίνυν ἱστορεῖ τοῦτο 

ἄλλως γενέσϑαι ἀλλ᾽ ἢ ϑείᾳ τινὶ βουλῇ, ᾿Αϑηνᾶς εἰς τοῦτο συμπνευσάντων xci AnoALovog. E συνά- 

γει αὐτοὺς εἰς ἐν καὶ οὕτω κυροῦται αὐτοῖς τὸ βούλημα, καὶ ξυνίησιν αὐτοῦ 0 προμνημονευϑείς που 
μάντις Ελενος, καὶ συμβουλεύει τῷ ἽΒατορι, χαὶ οὕτω πιϑανῶς 5 μονομαχία χατά τι ϑεῖον συνίστα- 20 

Tet. “Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ μονωϑῆναι; ὡς προδεδήλωται, τὴν μάχην τῶν Τρώων χαὶ τῶν doi 

20 μόνης nv τῆς ζ ῥα “ψῳδίας, ἔνϑα ὕπτια τὰ τοῦ πολέμου, ὡς προτεϑεώρηται, xai ἀνειμένα καὶ οὐδέν 

τι γενναῖον ἔχοντα καὶ μᾶλλον μετὰ τὴν “Εχτορος ἀνέλευσιν. ἐνταῦϑα δὲ πάλιν ἐπεισοδιάζονται οἱ 

ποιητικοὶ ϑεοὶ διὰ τὸ ἐν τοῖς ἔργοις μεγαλεῖον καὶ καινόν. ( Vers. 22.) Ὅτι πρὸς ἀκολουϑίαν τοῦ ἄντω 
ἄντομαι βαρυτόνου φησὶν ἐνταῦϑα ἡ Ὅμηρος 10, GÀÀ ἤλοισι συναντέσϑην. ἣν δ᾽ ἂν οὐχ ἔξω ἀναλογίας 

οὐδὲ τὸ, ἀλλήλοισι, συναντήσϑην, ὡς ἀπὸ τοῦ ἀντῶ ἀντήσω, νῷ χαὶ αὑτοῦ χρήσεις παρὰ τῷ ποιητῇ. 

$o ( Vers. 24.) Ὅτι μεγαλοϑύμῳ 7) μεγαλοϑύμῳ ἀνδρὶ ὑψηλῷ ἐπι πρέπει παρῳδηϑὲν r0, τίπτε σὺ δ᾽ 
αὖ μεμαὼᾷ ἦλϑες ἀπ᾽ Οὐλύμποιο; μέγας δέ os ϑυμὸς ἀνῆχεν, ὃ δὴ ὁ ud uxo ᾿“Ἰπύόλλων ἔφη πρὸς 
᾿᾿ϑηνᾶν. Ὅτι τὸν μὲν πόλεμον ὁμοίιον πολλαχοῦ φησὶν ὃ ποιητὴς, οὐ μόνον διὰ τὸ χαλεπὸν, ὡς 
προγέγραπται, ἀλλὰ xci διὰ τὴν ὁμοιότητα καὶ ἰσοπραξίαν τῶν ἔτι μαχομένων καὶ τὴν τοῦ τέλους So 
ἀδηλίαν, καὶ ἀπὸ τοῦ ὁμοῦ ἰέναι τοὺς πολεμοῦντας, ὡς χαὶ ὁμοίιον κακὸν τὸ ὁμοῦ ἢ Guolug πᾶσιν 

ἰόν. (Vers. 26.) Τὴν δέ γε νίχην ἑτεραλχέα καλεῖ ὡς ἑτεροχλινῆ, καὶ τῷ ἑτέρῳ μέρει τὴν ἀλκὴν ἀεὶ 
προσνέμουσαν. φησὶ γάρ᾽ μάχης ἑτεραλκέα νίχην. καὶ oUx ἔστι γενέσϑαι νίχην ἀντιπάλων, ὃ ἐστιν 

ἰσοπαλῶν ὄντων τῶν μαχομένων , c εἰ μὴ ϑάτερον μέρος ἀλκιμώτερον γένηται. διὸ καὶ ἡ νίχη παρὰ τὸ 

40 ἑνὶ Fetxeur γίνε ται» 0 δὴ ἑτεραλκείας sera. ( Mers, ad. ) δυταῦῖϑα δὲ χεῖται xol σχῆμα ἐλλειπτιχὸν ἐν 

τῷ, τίπτε σὺ ἡλϑες ἀπ᾿ Οὐλύ ὑμποιο; 1) ἵνα δὴ Δαναοῖσι μάχης ἑτεραλκέα γίχην δῷς; ἐπεὶ οὔτοι Τρῶας 

ἀπολλυμένους ἐλεαίρεις. πρὸ γ ἀρ τοῦ ἐπεὶ συνδέσμου λείπει λόγος, οἷον τὸ, ναὶ πάντως; ἢ τοιοῦτόν TL, 

ἵνα λέγῃ ὅτι τίποτε ἦλθες ἄνωϑεν; 1) ἵνα τοῖς Δαναοῖς νίκην δῶς; ναὶ τοῦτο πάντως. ἐπεὶ οὐκ ἐλεεῖς 

αὐτούς. ἐν τούτοις δὲ τὸ, μάχης νίχην, πρὸς διαστολὴν ἑτεροίων ἐκνικημάτων χεῖται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι 
ἐπεὶ πάνυ προσφυῶς τὸ ἕτε ραλ xig νίχης ἐστὶν ἐπίϑετον διὰ τὸ μὴ ἄλλως εἶναι νικᾶν. ἐν πολέμοις, εἰ μὴ o 

ϑάτερον μέρος ἀλκιμώτερον γένηται, οὐκ ἂν ἀφυῶς ἡ νίχῃ κληϑείη ἂν τολμηρῶς καὶ ἑτεράλκεια ἢ ére- 

θαλκείη πρὸς ὁμοιότητα τοῦ ἀναλκείη, ὡς τὸ, ἀναλχείησι δαμέντες. (Verse 28.) Ὅτι ἐπὶ τῶν εἰρη- 

γεῦσαι χαλῶς ἐθελόντων πρὸς μιχρὸν, εἰσαῦϑις δὲ στασιασόντων, οἰχεῖον τὸ, ἀλλ᾽ εἴ μοί τι πίϑοιο, 

τὸ χὲν πολὺ χέρδιον εἴη" γὺν μὲν παύσωμεν πόλεμον σήμερον, ὕστερον Ó αὖ uc σονται, εἰσόχε 

τέχμωρ εὕρωσι. χαὶ ὃ ME. I LA πρὸς τοῦτο ἐρεῖ ἂν τὸ, ὧδ᾽ ἔστω, τὰ γάρ φρονέω καὶ αὐτός. 

προέχϑεσις δὲ Ομηρικὴ ταῦτα τῶν ἐφεξῆς, οἷα τοῦ χατὰ μῦϑον ᾿Απόλλωνος καὶ τῆς 4ϑηνᾶς κυρω- 
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σάνλτων οὕτω γενέσϑαι, μόλιστα δέ ye, ὡς ἐῤῥέϑη, τῆς Ὁμηρικῆς δεινότητος οὕτω μεϑοδευούσης 5o 
ὡς αὐτὴ ἄρτι ἀπέχρινεν. (Vers. 50.) Ὅρα δὲ ὡς εἰπὼν ὁ ποιητὴς τὸ νῦν ἐπόγει διασαφητιχῶς τὸ 
σήμερον, ἵνα μὴ λοξὸς εἴη ὁ λόγος τῷ ᾿“πόλλωνι καὶ ἀσαφὴς ὡς ὁ τοῦ ὀνείρου ἐν τῷ, νῦν γάρ xtv 
ἕλοις πόλιν Τρώων. Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα δι᾿ ἐνδοξοτάτου προσώπου τοῦ ᾿ἀπόλλωνος προαναφωνεῖ ὃ ποιη- 
τὴς καὶ τὴν τῆς Τροίας ἅλωσιν, εἰπόντος ὅτι «φίλον ἔπλετο ϑυμῷ ὑμῖν ἀϑανάτῃσιν, ἤγουν τῇ Δϑηνᾷ 

καὶ τῇ Hog, διαπραϑέειν τόδε ἄστυ. δηλοῦται γὰρ πολλαχοῦ Ort μὴ βουλόμενος ὁ ποιητὴς εἰς πλάτος 

ἐνδιατρῖψαι τῇ ἁλώσει τῆς ᾿Ιλίου" ἄλλως γοῦν ἐν στενῷ οὕτω παραμυϑεῖται τὸν φιλέλληνα ἀκροατήν. 
Ὅτι ὃ μὲν ἀκροατὴς δεινὰ τυχὸν καὶ νῦν ἐλπίζει ἐπὶ τῇ τοῦ ᾿Απόλλωνος x«i τῆς ᾿4“ϑηνᾶς εἰς μάχην 

530 χαϑόδῳ καὶ τῇ τοῦ “ἔχτορος καὶ ᾿Δλεξάνδρου κατελεύσει" Ὅμηρος δὲ παρὰ προσδοκίαν εἰωϑὼς γράφειν 
10 XC διασχευάζων ὡς OUX ἂν τις ἐλπίσοι τὰ πράγματα, οὐχ᾽ οὕτω ποιεῖ, ἀλλὰ τὴν μὲν ᾿΄ϑηνᾶν καὶ τὸν 

᾿Απόλλωνα ὄρνισιν ἐοιχότας αἰγυπιοῖς φηγῷ ἐφ᾽ ὑψηλῇ τῇ τοῦ Διὸς καϑίζει, καταπαύει δὲ τὴν μάχην 
ὡς οὐκ ἂν ὁ ἀχροατὴς προσεδόχησε. τοῦτο δὲ καὶ iv τῇ τοῦ πρώτου πολέμου εἰσβολὴ "κατὰ τὴν 60 
y ῥαψῳδίαν ἐποίησε. καὶ ἐχεῖ γὰρ ὃ μὲν 'Üunotóng ὁμιλαδὸν ἀλλήλοις ἤλπισε συῤῥῆξαι τοὺς πολε- 
μίους, Ὅμηρος δὲ πάντας καϑίσας μονομαχίαν ὡς ἐῤῥέϑη ποιεῖ" καὶ ὕλως ἡ τῆς πρώτης ἡμέρας 

μάχη, ὡς δεδήλωται, ὁμοίοις παρασπιζεται πέρασιν ἐκ μονομαχίας ἀρξαμένη καὶ εἰς μονομαχίαν κατα- 

λήξασα, ὡς εἶναι τοῦ σήμερον πολέμου ὀξέα μὲν τὰ μέσα, τὰ δὲ ἄχρα ἀμβλύτερα. ( Vevs. 56.) ᾿Ιστέον 
δὲ ὅτ᾽ ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς ὑποσχόμενος παύσεσϑαι τὸν πόλεμον, εἶτα ὡς ἐν ἑτέρᾳ προεχϑέσει ἢ καὶ 
ὡς ἐν προϑεωρίας τύπῳ πλάττει τὴν ᾿Αϑηνᾶν ἐρωτῶσαν τὸν ᾿αΠπόλλωνα "τὸ, ἀλλ γε πῶς μέμονας 63 

καταπαῦσαι τὸν ἄρτι πόλεμον. ὁ δὲ συιιβουλεύει διὰ μονομαχίας αὐτὸν καταλῦσαι, εἰπών" “Εχτορος 
20 ὄρσωμεν χρατερὸν μένος, ἤν τινά που “αναῶν προχαλέσσεται οἰόϑεν οἷος ἀντίβιον μαχέσασϑαι" οἱ δέ 

κ᾽ ἀγασσάμενοι χαλκοχνήμιδες ᾿“χαιοὶ οἷον ἐπόρσειαν πολεμίζειν “Εχτορι δίῳ, ὃν καὶ ἱππόδαμον ἄνω- 
τέρω ἔφη. καὶ τοιοῦτον μὲν τὸ μυϑικόν. τῇ δὲ ἀληϑείᾳ ὃ ποιητὴς ἑαυτὸν ἐρεϑίζει πρὸς ζήτησιν τοῦ, 

πῶς ἂν παύσῃ τὴν μάχην τῆς πρώτης ἡμέρας, καὶ νοεῖ καλὸν εἶναι τὸ διὰ μονομαχίας αὐτὴν λῦσαι. 
διὸ εἴη ἂν ᾿4ϑηνᾶ μὲν ἡ παρ᾽ αὐτῷ δεινότης ἤτοι φρόνησις, ᾿“πόλλων δὲ ἡ ἐν αὐτῷ ἐμμελὴς τέχνη καὶ 
ὡς εἰπεῖν μουσιχὴ χαὶ ἀπῳδὸν μηδὲν ἔχουσα. σύνηϑες δὲ τῷ ποιητῇ ὄρνισιν ἐξομοιοῦν τοὺς παρ᾽ αὐτῷ 
ϑεοὺς, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν οἰωνοῖς, οἷς ὁμώνυμοι καὶ οἱ ϑείως ἐμφανιζόμενοι ὄρνιϑές vs καὶ οἰωνοὶ, τὰ 
τῶν μελλόντων δηλαδὴ σημαντιχὰ σύμβολα. καὶ ἔστι τοῦτο σεμνότερον τοῦ περιπεζίοις αὐτοὺς εἰχζε- 

σϑαι ζῴοις. οἰχεῖα γὰρ τοῖς οὐρανίοις τὰ ὑψιπετῆ, καὶ μάλιστα τὰ ἀετώδη, ὁποῖόν τι καὶ ὃ αἰγυπιός. 
εἶδος γὰρ ἀετοῦ καὶ "αὐτὸς, μέγιστος ὧν, φυλάσσων xci παρὰ τοῖς νῦν τὸ ὄνομα. (Vers. 39.) θύρα 

So δὲ τὸ, ἤν τινά που προχαλέσσεται. ἀντὶ τοῦ εἴ πως, τουτέστιν ὕπως, περὶ οὗ προδεδήλωται" καὶ τὸ, 

οἰόϑεν οἷος μαχέσασϑαι, ἤγουν μονομαχῆσαι, καὶ οἷον πολεμίζειν; ἤγουν μόνον" οὔπω γὰρ τότε M 

μονομαχεῖν ῥῆμα συνέκειτο, οὐδὲ ὃ πρόμαχος, ἀλλ αὐτὸς πρόμος ἐλέγετο ἢ κατὰ συγχοπὴν, ἢ ἐχ τῆς 
πρὸ προϑέσεως xoi τοῦ μῶ τὸ προϑυμοῦμαι, ἵνα ἢ πρόμος ὃ πρὸ τῶν ἄλλων προϑυμουμεένος. διο 
προϊὼν ἐρεῖ" ἴτω ἐκ πάντων πρόμος εἶναι “ ἔχτορι δίῳ. ἔστι δὲ τὸ, οἰόϑεν οἱος, ταυτὸν τῷ μόνος Ex 
μόνου, τουτέστιν εἷς ἐκ τοῦ ἑνὸς μέρους. ᾿Ιστέον γὰρ ὅτι τὸ μὲν μονομαχεῖν xci ἡ μονομαχία nus 
διὰ συντομίαν ἔχει. σύγκειται μὲν γὰρ ἐκ δύο λέξεων, δηλοῖ δὲ πλείονας. οὐ γὰρ μονομᾶχος ὁ μόνος 
ὡς ἐν σχιαμαχίᾳ μαχόμενος καὶ 0 φασιν ἀέρα δαίρων, ἀλλ᾿ ὃ μόνος πρὸς μύνον ἤγουν εἰς πρὸς ἕνα 
μαχόμενος ἐχθρόν. Ὅμηρος μέντοι τὴν τοῦ μονομαχεῖν λέξιν, ὡς εἴρηται, μὴ ἔχων ἐν παλαιᾷ χθήσει, 
διαλελυμένως εἰπὼν x«i ἐν παραφράσει, ἀχριβέστατα ἔφρασεν. ἐπεὶ γὰρ ἐν μονομαχίᾳ 0 μὲν Ttg 7tQo- 

&o καλεῖται, ὃ δέ τις δεύτερος ἥχει, τὸ μὲν προχατάρξαι οὕτω φράζει" ἤν τινά που Δαναῶν ὃ Lxrop mpo- 

κα λέσσεται οἰόϑεν οἷος ἀντίβιον μαχέσασϑαι. τὸ δὲ ἀντιστῆναι τινὰ τῷ τοιούτῳ οιὸν πολεμίξειν 30 
ἽἝχτορι λέγει. καὶ ἰδοὺ τὸ τὸν μὲν “Εχτορα προχαλέσασϑαϊί τινα ὥστε οἰόϑεν οἷον μαχέσασϑαι, αὐϑις 

δὲ ἐχεῖνον τῷ “Εχτορι μόνον πολεμίσαι, ἄμφω ταῦτα μονομαχία ἐστί, καὶ οὕτω τὴς ἐν μιᾷ λέξει προ- 

φερομένης μονομαχίας γλαφυρωτέρα καὶ σαφεστέρα δείκνυται ἡ Ὁμηρικὴ λεχτιχη. otog δὲ ὁ μόνος, 

ἤγουν ὃ εἷς, ἀπὸ τοῦ ἴος ἀῤῥήτου γίνεται χατὰ πλεονασμὸν τοῦ O, ὡς ἰξτεις οἰέτεας, 0 δηλοῖ τοὺς 

ὁμοχρόνους, ὡς ἐν τῇ Βοιωτείᾳ εἴρηται. ἴσως δὲ xci πρὸς διαστολὴν τοῦ "log, ὃ δηλοῖ τὴν νὴσον, 
Δ 
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ὃ ῥηθεὶς πλεονασμὸς τοῦ ὃ γέγονεν. ἦν δὲ τότε περίπυστον χαὶ ὡς ἀπὸ χρησμοῦ μάλιστα τοῖς Ἴωσι τὸ 
τῆς ἴου ὄνομα, ἣν καὶ “Ὁμήρου “μητρίδα ὃ χρήσας ὠνόμασεν. ἀπὸ δὲ τοῦ σεσιγημένου ἴος, ὅ ἐστιν εἷς, 

xci ἴα ἡ μία λέγεται καὶ ἴον τὸ v, ἐξ οὗ τὸ, ἰῷ litt, ἤγουν μιᾷ ἡμέρᾳ, ὡς ἐν τῇ πρὸ ταύτης ῥαψῳ- 
δίᾳ γέγραπται. AR 41.) To δὲ ἀγασσάμενοι οὐχ᾽ οὕτω δηλοῖ τὸ ἐκπλαγέντες, ὅσον τὸ τέϑαυμα- 

χότες " ἀγῶ γὰρ καὶ τὸ θαυμάζω, ὅϑεν καὶ εἶδος ἀγητοὶ οἱ ἀξιοϑέατοι χαὶ ἀγήνωρ ὁ ἀγαστὸς τὴν 

ἠνορέην. τοῖς δὲ τοιούτοις καὶ τὸ ἐχπλήττειν παρακχολουϑεῖ. Ὅρα δὲ καὶ ὡς τοὺς ἀλλαχοῦ εὐχνήμεδας 

3o ἐνταῦλϑα χαλκοχνήμιδας, λέγει, ἐκεῖνο μὲν χατὰ ποιότητα, τοῦτο δὲ χαϑ' ὕλην φρόσας. ἐν δὲ τῷ, οἷον 

ἐπόρσειαν, λείπει τὸ τινὰ, ἵνα ἢ, μόνον τινὰ τῶν ᾿Βλλήνων δηλαδὴ ἐπόρσειαν, 0 ἀνωτέρω ἐντελῶς 

εἶχεν ἐν τῷ, ἤν τινά που Δαναῶν. (Vers. 44.) Ὅτι χαϑὰ πρὸ ὀλίγων, οὕτω χἀνταῦϑα μαντιχὸς 

ὁ Ἕλενος, 0g ye AU vag καὶ ᾿Δπόλλωνος ἄρτι βουλευομένων περὶ μονομαχίας σύνϑετο, τουτέστιν ἔγνω 10 

διὰ τέχνης μαντικῆς, ϑυμῷ οἷά τις ϑυμόσοφος βουλὴν, 1) ϑεοῖς ἤρεσκε, τῇ AOnvg δηλαδὴ καὶ τῷ | 
᾿Απόλλωνι. xci σημείωσαι ὅτι συνϑέσϑαι οὐ μόνον τὸ συμφωνῆσαι, ὡς ἐν τῇ ἃ ῥαψῳδίᾳ ἔγνωσται, 531 | 

4o ἀλλ ἰδοὺ καὶ τὸ “νοῆσαι. Ὅτι δὲ “ἔλενος καὶ Κασάνδρα βρεφῶν ἄγοντες ἡλικίαν καὶ τεϑέντες που ἐν 
ἄλσει ᾿Απόλλωνος γλώσσαις ὄφεων τοὺς τῆς ἀκοῆς ἐκαϑάρϑησαν πόρους, κἀντεῦϑεν τὴν μαντικὴν 
ἄχρως ἐτελέσϑησαν ὡς χαὶ φωνῶν ϑείων ἐπαΐειν, ϑρυλλοῦσι πλατύτερον οἱ παλαιοί. φαίνεται δὲ ἐξ 
οἰωνοσχοπίας γνῶναι τὸ μέλλον ὃ  EAsvog, ὡς ἐμφαντιχῶς παραδηλοῖ τὸ, τὴν ᾿4ϑηνᾶν καὶ τὸν ᾿4πόλ- 
λωνα, ὧν ἡ βουλὴ ὴ τῷ ᾿Ελένῳ ἀκουσϑεῖσα ἐοικέναι ὄρνισιν αἰγυπιοῖς. Ὅτι δὲ Σααμάνδριος δ΄ ἔλενος 
ἐκαλεῖτο ποτὲ, προείρηται. ἴσως δὲ xci πυϑωνιχοί τινὲς ὕντες ὁ EAtvog καὶ 1 Κασάνδρα δίχα σχέψεως 

xol μεϑόδων ἀπεφοίβαζον ὡς οἷον ἐμιπνεόμενοι καὶ χάτοχοι δαιμονίοις καὶ ὑποφητεύοντες αὐτοῖς. διὸ 
καὶ τὰς ἀκοὰς ὡς ἐῤῥέϑη κεχαϑάρϑαι μυϑεύονται. ( Vers, 46.) Ὅτι ἐν τῷ, στῇ δὲ παρ᾽ Exrog ἰών, 20 

50 ἄδηλον εἴτε *À ἔγει ὅτι “παρέστη τῷ “ἔχτορι, εἴτε ἔστη παρὰ τὸν Ἕκτορα. ( Vers. 48.) Ὅτι πιϑανῶς 
χαὶ νῦν ὃ ποιητὴς πλάττει τὸν “Ελενον παραινοῦντα τὴν μονομαχίαν τῷ ἽἝκτορι ὡς καὶ μάντιν ἄριστον 
καὶ ὡς ἀδελφὸν, O καὶ αὐτὸς ἐπισημαίνεται εἰπών" κασίγνητος δέ τοι εἰμί. ὡς μὲν οὖν μάντις. οἶδε τὸ 

πὰ. ὡς δὲ ἀδελφὸς, εὐνοεῖ" οὔτε οὖν ψεύσεται, οὔτε ἀκλεές τι τῷ εὐνοουμένῳ ἐρεῖ. Ὅτι δὲ πιστὰ 
τὰ ἐξ ἀδε ἑλφοῦ ἀγαϑοῦ λεγόμενα, δηλοῖ μετ᾽ ὀλίγα καὶ ὁ βασιλεὺς, ἐν οἷς ἀκολακεύτως τῷ Μενελάῳ 
προσφερόμενος ἀφραίνειν ἐχεῖνον φησὶ ϑέλοντα μονομαχῆσαι τῷ χρείττονι “Ἕχτορι καὶ χωλύει, ὃ δὲ 

πείϑεται. καὶ ὕρα περιπέτειαν ταύτην. “Ἕλενος μὲν γὰρ τὸν ἀδελφὸν ὀτρύνει μονομαχεῖν φιλῶν αὐτὸν, 
τὸν δὲ DMsvéhnor ὁ ἀδελφὸς φιλῶν καὶ αὐτὸς ἐπέχει τῆς μονομαχίας. (Vers. 93.3 Σημείωσαι δὲ καὶ 

ὅτι ὃ “Ἕλενος κασίγνητος μὲν εἰναι φησὶ, τοῦτο δὴ τὸ φυσιχὸν χαὶ ἄτυφον. μάντις δὲ ἄριστος εἶναι 

οὐ λέγει, ὡς μὴ δόξη περιαυτολογεῖν. ἄλλως μέντοι ἐμφαΐνει αὐτὸ ἐν τῷ, ὡς γὰρ ἐγὼν ὕπ᾽ ἄχουδα 3o 

ϑεῶν, ὡς δηῆϑεν καλούντων σωματικῶς, ἢ καὶ διότι ἀνωτέρω εἶπεν ὅτι θεῶν σύνϑετο βουλὴ nv ἤγουν 

ἐνόησε" γοὺς γὰρ ὡς πέρ ὁρᾷ, οὕτω καὶ ἀχούει. ( Vers. m ) “Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι σμικρύνεταί πως 

60 ἑνταῦϑα τὸ ᾿ϑάρσος καὶ ἡ ἀνδρία τοῦ “Ἕχτορος, οὐ γὰρ ἁπλῶς εἰς μονομαχίαν ὁρμᾷ, ἀλλὰ πρότερον 
μαϑὺὼν ὅτι οὔπω σοι μοῖρα θανεῖν καὶ πότμον ἐπισπεῖν, & πὲρ ix παραλλήλου ταὐτὸ δηλοῦσι. καὶ οὐ 
προβεβλημένος ἐλπίδα δεινοῦ τινός. ὃ μέντοι «Αἴας οὐδέν τι τοιοῦτον εἰδὼς ϑαῤῥεῖ τὴν μονομαχίαν. 
( Vers. 54.) Ὅρα δὲ xoi ὕτι, ὥς πὲρ ἐν τῇ τοῦ Πάριδος μονομαχίᾳῳ ἐχάρη ὁ ἽΕχτωρ, οὕτω καὶ νῦν 
ἐχάρη μέγα μῦϑον ἀχούσας, ἐκεῖ μὲν ὡς μισῶν τὸν ἀδελφὸν χαὶ ὡς λύσιν τοῦ πολέμου καραδοχῶν, 
ἐνταῦϑα δὲ διὰ μόνην φιλοτιμίαν, ἐλπίξει γὰρ c εὔκλειαν. ( Vers. 53.) Τὸ δὲ, Om ἄκουσα ϑεῶν, ὀαρι- 

θθάστὰς, ὃ 0 ἐστιν ὁμελητὰς "δαιμόνων εἶναι τινὰς ὑπεμφαίνει, ὁποῖος καὶ 0 παλαιὸς “Σωκράτης, 0g ὁμιλεῖν 

αὐτῷ καὶ ἔλεγε καὶ ἐπιστεύετο τὸ δαιμόνιον. τοιοῦτοι δὲ σαν καὶ ἕτερον πολλοί. καὶ ἄλλως δὲ παραλα- ÁO 

λεῖ ὁ ῥηϑεὶς τοῦ Ελένου λόγος, ὡς οἱ τοῦ μέλλοντος ϑεωρητιχοὶ ἐχ ϑεῶν οἴδασιν αὐτὸ ἢ πρὸς διδασχα- 

λίαν φϑεγγομένων ἢ ὁμιλούντων ἀλλήλοις. ἐν τούτοις δὲ ὁ “Ελενος προσφωνήσας τὸν ἀδελφὸν, "Exroo 

υἱὲ Πριάμοιο. d μῆτιν ἀτάλαντε, ὡς εἴ περ ξένον τινὰ προσειώνει, ἐπάγει ὡς δέον τὸ, κασίγνητος 
δέ τοι εἰμί. ὃ δ᾽ αὐτὸς καὶ τοῦ κατὰ μῦϑον τ αλλ ΩΣ εἰπόντος ἀορίστως; ἤν τινά που Δαναῶν προ- 

χαλέσσεται ὃ "Exrwp μαχέσασϑαι, μεῖξόν τι διη ̓ρϑρωμένως λαλεῖ οἷα ἐπιστήμων. πρὸς τὸν ἀδελφὸν, 

εἰπών" ἄλλους ιιὲν κάϑισον Τρῶας καὶ πάντας ᾿Δχαιοὺς , αὐτὸς δὲ προχάλ εσσαι οὐ τυχόντα τινὰ, ἀλλ᾽ 
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Ageoy ὃ ὃς τις ἄριστος. ἔνϑα καὶ δισσεύεται στίχος ὃ καὶ ἀνωτέρω ῥηϑεὶς, τὸ ἀντίβιον μαχέσασϑαι d ἐν 

αἰνῇ δηϊοτῆτι. * ( Vers. 55. sqq.) Ὅτι xai ἐνταῦϑα ὡς καὶ ἐν τῇ Y ῥαψῳδίᾳ ἐς μέσον ἰὼν ὃ “Εχτωρ 10 

Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας μέσσου δουρὸς ἑλὼν ἤτοι ἁψάμενος. ἐποίουν δὲ τοῦτο ἐν τούτοις καιροῖς οἱ 

παλαιοὶ, ὡς μὴ ἔχοντες βοᾶν ἐξάκουστον διὰ τὸ ἀκμάζειν ἔτι τὸν πόλ ὅμον, καὶ ἐδείκνυον τῇ μεσολ αβή- 

σει τοῦ δόρατος πολέμου σχολὴν, οἷα μὴ πρὸς σχῆμα μάχιμον αὐτὸ χειριξόμενοι. λέγει δὲ ὁ ποιητὴς καὶ 

ὅτι ἱδρύνϑησαν xci νῦν οἱ Τρῶες εὐπειϑέστατα, οὕτω δὲ καὶ οἱ “δλληνες, οὗτοι μὲν "Ayau£uvovog 
κελεύσαντος , ἐχεῖνοι δὲ ἡ Ἕκτορος. οὐκ ἐχδύεσϑαι δὲ ὡς καὶ κἐκεῖ, τὰ ὕπλα δοχοῦσιν. ὡς μέντοι ἄλλοι 20 

φασὶ χατὰ σιωπώμενον σχῆμα ποιῆσαι xci τοῦτο νοοῦνται, ὡς zu "ὀλίγα φαίνεται, ὕπου ὃ ΜῆᾺρΕενέλαος 

ἀγασάμενος. χαὶ φιλονειχήσας, εἰ μηδεὶς ἀνίσταται μονομαχήσων ἽἝχτορι, αὐτὸς τεύχεα κατεδύσατο. 
δῆλον γὰρ ὕτι φϑάσας καὶ αὐτὸς ἀπεκδύσασϑαι αὐτὰ, εἰτα ἐνεδύσατο. γίνονται δὲ καὶ συνϑῆκαι ἄρτι, 
πλὴν οὔτε ἔνορχοι ὡς ἐν τῇ πρῴην μονομαχίᾳ, οὔτε ἐπὶ μεγάλῳ τῷ τέλει, ἀλλ ἐπὶ τοῖς ὅπλοις μόνοις 

τοῦ πεσουμένου καὶ ἐπὶ τῷ ἐκείνου νεχρῷ. εὔχονται δὲ καὶ νῦν οἱ “Ελληνες καὶ τελειοῦται τὰ τῶν εὐχῶν. 
οὐ γὰρ οὕτω φλήναφος ὃ ποιητὴς χατὰ τοὺς μετ΄ αὐτὸν σοφοὺς, ὡς ἀτελεῖς δοξάζειν τὰς εὐλόγους εὐχάς. 
( Vers. 57. sq.) " τὸ κάλλος ποιήσεν πρέπον ἔχουσιν ἐνταῦϑα δύο στίζοι; κὼν ἐν ἀρχαῖς τὸ, κὰδ δ᾽ 3o 
᾿Δγαμέμνων, κὰδ δ᾽ ἂρ ̓Αϑηναίη. Dyens 60.) Ὅτι ξοικέ τι μεγαλεῖον gent ἡ πολλαχοῦ ῥηϑεῖσα τοῦ 

Διὸς ἐν Τροίᾳ φηγὸς. ὃ ἐστι δρῦς, ἣν καὶ ὑψηλὴν λέγει. διὸ καὶ οἷα ἐπίσημον περιεῖπον ὡς εἰχὸς 

αὐτὴν οἱ Τρῶες, ὥς που καὶ Ξέρξης τὴν ἐρωμένην πλάτανον, ἀλλ ἐχεῖνος μὲν ἄλλως, oi δὲ Τρῶες ὡς 
τοῦ Διὸς ἱερὰν καὶ ὡς τά τε ἄλλα τίμιον φυτὸν καὶ ὡς ἰσχυρὸν καὶ πολυχρόνιον, καί nog κατὰ τὸ ὕψος 
συγγενὲς τῇ ὑψηλῇ Τροίᾳ. ἦν δὲ καὶ ἄλλως αἰδέσιμος ἁπλῶς ἡ δρὺς διὰ τὸ ἀρχέγονον τῆς τροφῆς, ἣν 

ἐπόριζεν ὅ οτε οἱ παλαιοὶ βαλανηφαγεῖν εἰχον ἀγάγκην, ὁποῖοι xai οἱ ᾿Αρκάδες, OUg ὁ χρησμὸς xar ἐξαί- 

ρετόν τι βαλανηφάγους ἐκάλεσεν. εἰ δὲ ζωογόνος ὁ ἀὴρ Ζεὺς, εἴη ἂν αὐτοῦ καὶ ἡ ζωογονοῦσα δρῦς 

διὰ τὸ τρέφειν τοὺς προσιεμένους. Ὅτι δὲ ὥς περ τοῖς ζῴοις τροφῆς, οὕτω καὶ τοῖς δένδροις κλήσεως 
ἡ δρῦς μετέδωκε, δηλοῖ ὡς ἐν ὀλιγίστῳ φάναι ὃ δρυμὼν, ὃς καὶ δρυμὲς λέγεται, καὶ οὐδέτερον τὸ δρυ- 
μὸν, χαὶ ὃ δρυκολάπτης καὶ τὰ δρύχαρπα καὶ τὰ δρύφαχτα. καὶ αἱ δρυπέτεις ἐλαῖαι, ὧν δὴ δύο λέξεων 
αἱ μὲν. δουπέτεις ἢ κατά τινας περισπωμένως δρυπετεῖς οὕτω λέγεται παρὰ τὸ ἐν δρυὶ πεπανϑῆναι, 

ἤγουν ἐν φυτῷ ἐλαΐνῳ, αἵ τινὲς ἐλαῖαι καὶ γε) ἐριῖΐμοι κατά τινας ἐλέγοντο, τὰ δὲ δρύφακτα παρὰ 4o 
τὸ δρυσὶν, ὃ πέρ ἐστι ξύλοις “φράσσεσϑαι οἷον κιγκλίσιν j τοιοῖσδε τισὶν, ἀπελ ϑόντος τοῦ δευτέρου Q 

πρὸς ἔχχλισιν τραχυφωνίας, ἣν πέφευγε χαὶ ὃ τὴν τετράπεζαν καλλιφωνήσας εἰς τράπεζαν καὶ τὸ 
τετράδραχμον εἰς τέτραχμιον, ἤδη δὲ καὶ τὸν ἐν τοῖς φρουρίοις συριγγοέμβολον συρέμβολον" ὃν, ὡς 

χαὶ ἀλλαχοῖ δηλοῦται, ἢ παράκοπος ὁμιλία τζιρέμβολον παραλαλεῖ. , δι᾿ οὗ ὡς ἐπὶ πολὺ ὕδωρ πορί- 

ζονται οἱ πολιορκούμενοι, συγχειμένου ἀπὸ λέξεων ἰσοδυνάμων ῥητορικῶν τῆς τε σύριγγος χαὶ τοῦ ἐμ- 

βόλου. χαὶ τοιάδε “μὲν ταῦτα. οἱ δὲ βαλανηφάγοι λαλοῦσιν οἷον, ὕτι τοὔνομα κεῖται τῷ φυτῷ ἐξ αὐτῶν, 

ἀπὸ τοῦ φαγεῖν γὰρ ἡ φηγός. ὡς δὲ καὶ φήγιον ὅρος ἡ φηγὸς παράγει ὃ πολλὰς ᾿δρῦς εἶχεν, οἶδεν 

ἡ ἱστορία. ὑπονοεῖται δὲ xor! ἀλληγορίαν καὶ ὁ Φηγαλεὺς Διόνυσος τῇ φηγῷ παρωνυμεῖσϑαι διὰ τὰς 

ἀναδενδράδας ἀμπέλους. ὁ δὲ Ὁμηρικὸς ἐνταῦϑα μῦϑος τὴν τοιαύτην φηγὸν Guy Ue, καϑίσας ἐπ᾿ 

αὐτῇ τὴν ᾿4ϑηνᾶν xal τὸν ᾿“πόλλωνα αἰγυπιοῖς ὡς ἐῤῥέϑη ἐειχότας, οἱ καὶ ἕξοντο εἰς αὐτὴν ἀνδράσι, 

φησὶ, τερπόμενοι, τούτοις δηλαδὴ τοῖς μαχηταῖς. ( Vers. 61.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ix rovrov δὴ τοῦ, 

ἐξέσϑην οἱ ῥηθέντες ϑεοὶ, ἀνδράσι τερπόμενοι, ἔοικεν ἀρχὴν λαβεῖν ὃ τὸν ἄνϑρωπον δρισάμενος 50 

παίγνιον ϑεοῦ, παραξέσας ἐχεῖνος τὴν τερπωλὴν εἰς παίγνιον χαὶ τὸ σπουδαῖον νόημα εἰς γελοῖον 

μεταγαγών. εἰ δὲ καὶ ϑεοὶ ἀνδράσι “μαχομένοις τέρπονται, οὐκέτι οὐδὲ τῷ LL πρὸς μώμου κατὰ 

τὸ βασιλικὸν ὄνειδος, εἴ περ αὐτῷ φίλος ὁ πόλεμος. {γεν 63.)' Ori quoixa Ζεφύρου καλεῖ τὴν 
πρώτην ἠρεμαίαν αὐτοῦ κατὰ ϑαλάσσης ἐπίπνοιαν, ὑφ᾽ ἧς ὃ πόντος γαληνότερον σαλευόμενος μελαί- 

γεται» 7 καὶ ἀπεικάζει τὰς τάξεις ὅτε μονομαχούνέων ' ̓Εκτορύς τε xoi «“ἴαντος ἐκάϑηντο ἔνοπλοι, ὡς 

δοκεῖν τὰς περιχειραλαίας διὰ τὸ συνεχὲς μελαινομένας καὶ ἐπανεστηκυίας φρίχα χύματος εἶναι, οὐχ 

αἰρομένου χαὶ ἀφρίξοντος, ἀλλ ἠρέμα μελαινομένου καὶ ὑποφρίσσοντος. φησὶ γάρ" τῶν δὲ σείχες εἵατο 
πυχναὶ ἀσπίσι καὶ κορύϑεσσι καὶ ἔγχεσι πεφρικυῖαι. οἵη δὲ Ζεφύροιο ἐχεύατο πόντον ἐπιφρὶξ, ὀρνυ- 
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μένοιο νέον, μελάνει δέ τε πόντος ὑπ᾽ αὐτῆς, Tolet ἄρα στίχες car. ᾿“Ιχαιῶν τε Toowv τε ἐν πεδίῳ. x«i 

οὕτω μὲν ἐπὶ τῶν καϑημένων ἔφη. ἀλλαχοῦ δὲ νέφει παρείχασε πυχνῷ xai μελαντάτῳ τοιαύτην μελα- 

γίαν καὶ πύκνωσιν ἱσταμένων στρατιωτῶν, τοῖς μὲν προσγειοτέροις προσαρμόσας ταπεινοτέραν παρα- 

θοβολην, τοῖς δὲ ὀρϑοῖς "τὴν ἐκ “μετεώρων. (V ers, 62. ) “Σημείωσαι δὲ ὕτι, ὡς πὲρ τὸ λήιον φρίσσει 

ἀσταχύεσσι, καὶ ἄλλα ἄλλως ὡς ἐν ἑτέροις εἴρηται, οὕτω xci νῦν αἱ στίχες ἀρ σόν ἀσπίσι καὶ 

χορύϑεσσι καὶ ἔγχεσιν. ἔνϑα καὶ ὕρα τὰ συνεχὴ πάρισα, τὸ ἀσπίσι, χορύϑεσσι, χαὶ ἔγχεσι, δι᾿ ὧν 

φαιδρύνεται τὸ δεινὸν τῆς παραβολή ἧς. δηλοῖ δὲ καϑόλου τὸ Agata πύκνωσίν τινα ὀρϑωτικὴν χατὰ 

ἡσύχιον. κίνησιν. οὕτω γὰρ τρίχες φρίσσουσιν, οὕτω λήϊα, καὶ τὰ λοιπά. δῆλον δὲ ὡς, εἰ καὶ τὰ ἄλλα 

ὅπλα νῦν oi καϑήμενοι ἐξεδύσαντο, αἱ γοῦν κόρυϑες ἐφοροῦντο. ( Vers. 65.) Τὸ δὲ ἐχείατο ἤρεμον 

θθδὑποκίνησιν δηλοῖ τῆς xarà ϑάλασ'σαν ἐπιφανείας ὅτε γίνεται μέλαινα φρίξ. ᾿Εν δὲ τῷ ἐπιφρὶξ 10 

πλεονάζει ἡ πρόϑεσις" φρὶξ γὰρ τὸ κοινόν. εἰ μὴ ἄρα xot ἀναστροφὴν ἀναγνῷ Tig, χεύατο πόντον | 
ἔπι φοίξ. (Vers. 64.) Τὸ δὲ, νέον opvvuévov, πρὸς διαστολὴν : εἴρηται τοῦ͵ ὕστερον ἐπιτε ἐνομένου Ζε- | 

φύρου καὶ οὐκέτι χεύοντος φρίκα, κορϑύοντος δὲ xoi μέγα κῦμα, C 0 περ οὔτε μὲ λα ΡΣ ἀλλ ἤδη «qp, 

καὶ οὐδὲ ἐπιφρὶξ λέγεται, ἀλλὰ κῦμα φαληριῶν. ἡ γὰρ φοὶξ ἢ ἐπιφρὶξ προοίμιόν ἐστι κύματος. Ση- 
μείωσαι δὲ καὶ ὅτι τρόπον τινὰ ἐνταῦϑα τὴν φρίχα οὕτως ὁρίζεται" qois ἐστι μελανία πόντου ὕτε ἄνε- 

μος χεύεται νέον ὀονύμενος᾽ καὶ ὅτι ὥς πὲρ ἀπὸ αἰτιατικῆς τοῦ πατέρα μητέρα γαστέρα γίνονται 

εὐϑεῖαι πάτρα μήτρα γώστρα, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ φρὶξ φριχὸς φρίκα παρὰ τοῖς ὕστερον ἡ φρίχα᾽ καὶ 539 
ὥς πὲρ γάστρα γάστρη, ὡς τὸ, γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμηεπεν, οὕτω καὶ φρίχα φρίκη Ιωνικῶς" 

καὶ ὅτι προειπὼν, ὡς στίχες ἐκάϑηντο πειρρικυῖαι ὅπλοις. εἶτα εὐθὺς ἐπήγαγε τὴν τῆς φοιχὸς παραβο- 
λὴν, ὡς ἂν δείξῃ δι᾿ αὐτῆς ὅτι τὸ φρίσσειν οἰκείως ἐνεαῦϑα προσήρμοσται, 0 περ καὶ ἐν ἄλλοις ποιεῖ, 20 

10 ϑεραπεύων "τὴν τῶν λέξεων τολμηρίαν διὰ παρα ολῶν. ἡ δὲ τοιαύτη μέϑοδος, ἵνα τι καὶ ἐκ τῆς πλα- 
τείας ἥδυσμα τοῖς Ὁμηριχοῖς δαιτυμόσι πορισώμεϑα, καὶ χυδαίξουσάν τινα παραβολικὴν ἔφηνεν 

ἔννοιαν. ἡ γὰρ χυδαία γλῶσσα € &x τοῦ, ἄνεμος ποιμένων ἅλα, καὶ ἐκ τοῦ, ϑρασχίας κύων, ἃ δὴ ποιη- 

τικῶς ἐῤῥέϑησαν, ὡρμημένη ἐτόλμησεν αὐτὴ ἀσφαλῶς δῆϑεν εἰπεῖν πρόβατα τὰ ἐν ϑαλάσσῃ λευχὰ 

τοῖς ἀφροῖς κύματα, ὡς εἶναι παραβολὴν πλαχῆναι τοιάνδε τινά" ὡς δ᾽ Or δὶς λευκαὶ ποιοῖεν τάδε 

τινὰ περὶ “χέρσον, οὕτω κύματα περὶ ϑάλασσαν ἀφρῷ μορμύροντα. ( Vers. 65:) PF σημείωσαι 

καὶ ὅτι; ὥς 7te0 οὐλαμὸς ποτὲ μὲν ἁπλῶς ἡ τυχοῦσα τάξις καὶ συστροφὴ τῶν στρατιωτῶν, ποτὲ δὲ 

ὡρισμένως 5 ἐξ ἀνδρῶν τεσσαράχοντα, χαὶ λόχος ὁμοίως ἐστὶ μὲν ὅτε στρατιωτική τις ἁπλῶς σύνταξις, 

ποτὲ δὲ ἀνδρῶν σύνταγμα πεντήχοντα, ὡς ἐν οἷς εἶπεν ἐν τῇ y περὶ Τυδέως ἐμφαίνεται, οὕτω καὶ — 

στίχες ὧδε μὲν αἱ τῶν Ayo ἁπλῶς καὶ τῶν Γρώων τάξεις, ἐν δὲ τοῖς περὶ Μυρμιδόνων λόγοις πεν- 3o 

ταχοσίων ἀνδρῶν ἄϑροισμα εἶναι ἡ στὶξ φανήσεται. Τὸ δὲ μελάνει παϑητιχὴν ἑρμηνείαν ἔχει, δηλοῖ 
20 γὰρ τὸ μελαίνεται. πέπονϑε δὲ ἀπέλευσιν τοῦ 6 ἢ ὡς καὶ τὸ οἰδάνει ἀντὶ τοῦ οἰδαίνει. RU Vers. 67.) Ὅτι 

d λέγων ὁ & περ ἐϑέλει πρὸς τοὺς μὴ πάνυ αὐτὰ βουλομένους ἐρεῖ ἂν τὸ, κέκλυτέ μευ, ὄφρ᾽ εἴπω τά μὲ 

PS ἐνὶ στήϑεσι κελεύει. ( Vers. 639. ) Ὅτι Ζεὺς καὶ ἐνταῦϑα ὑψίζυγος ὃ ἀφ᾽ ὕψους τὰ κάτω κυβερ- 
γῶν ὡς ἀπὸ evy ὧν κυβερνητιχῶν, ἢ ὃ ἄνωϑεν ταλαντεύων οἷον τὰ κατ ᾿ ἀνθρώπους. διὸ ἐρεῖ side. o 

ὅτι ὕπερϑεν, ἤγουν ἐκ ϑεοῦ, νίκης πέρατα ἐγόνεας: καὶ γίνεται τοῦτο ἀφορμὴ τοῦ ἐν τοῖς ἑξῆς “τ 

So φῆναι τὸν dia βεταχειριξόμενον τάλαντα, ὡς ἐν ζυγοστατήματι. τοῦτο "δὲ νοεῖν οὗ πάνυ φιλοῦσιν οἱ 

παλαιοὶ, ζυγὸν εἰδότες à ἅρματος καὶ ἁμάξης, ὅϑεν χαὶ ξυγόδεσμον Ὅμηρός φησιν ἱμάντα τὸν ξυγόν, 
φασι, τῶν ζῴων ξευγνύντα ; εἰδότες δὲ καὶ ζυγὰ, καϑέδρας ἐρεσσόντων, ὅϑεν m ὑψίζυγος, 0 ὕψι 
χκαϑέδραν ἔχων. καὶ ὕμως οἱ μεϑ' Ὅμηρον οἴδασι ζυγὸν xci ἐπὶ σταϑιμοῦ, xci αὐτὸν παρὰ τὸ δύο áo 

ἄγειν irvuoloyizüg, τὰς ἑχκατέρωϑεν δηλαδὴ πλάστιγγας, ἀφ᾽ οὗ καὶ παροιμία τὸ, ξυγοῦ πρὸς 

δίκην εὐϑέστερος. ( Vers. 79-) Ὅτι περί τινος παρὰ τὸ ἠλπισμένον βθλάπτοντος τὰ μέρη͵ ἐρεῖ τις 
Ao T0, οὐχ ἐτέκλεσσεν, ἀλλὰ κακὰ φρονέων τεκμαίρεται ἀμφοτέροισιν. “Ἕκτωρ δὲ τοῦτο φησὶν ἐν οἷς τῶν 

ἐπὶ Μενελάῳ καὶ Πάριδι ὃ δρχίων μὴ τελεσϑέντων κακὰ φρονεῖν λέγει τὸν Δία Τρωσί τε xci Πλλ σιν, ἕως 
ἢ ὑμεῖς, φησὶ, Τροίην εὔπυργον ἕλητε ἢ αὐτοὶ παρὰ νηυσὶ δαμείητε. ἔνϑα καὶ αἰτιᾶται τὸν 4ία εἰπών" 

ὅρκια μὲν Κρονίδης οὐκ ἐτέλεσσε, τῷ τῆς πεπρωμένης δηλαδὴ λόγῳ" ἄλλως γὰρ ὁ Πρίαμος xci 
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οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν οὐκ ἐτέλεσαν τοὺς ὅρκους, ὧν ταμίας ὃ Ζεύς. λέγει δὲ τὲ χμαίρεσθαι τὸ τελειοῦν ἀπὸ 
534 τοῦ pone, ὃ δηλοῖ τὸ "τέλος. TO μέντοι τεχμαίρεσϑαι ἀντὶ τοῦ σημειοῦσϑαι, ἀφ᾽ οὗ χαὶ τέχμαρ τὸ 50 

σημεῖον οἱ ue Ὅμηρον λέγουσιν. ( Vers. 71.) Πὔπυργος δὲ Τροία ἀπὸ “μέρους » ὀχυρά. εἰ δὲ φϑά- 
σας εἰπεῖν “Εχτωρ εὖ εἰδέναι ὡς ἔσσεται ἦμαρ Ore ἂν ἁλῷ ἡ Τροία, νῦν λαλεῖ, ὡς ἢ ἕλωσι Τροίην 
᾽Αχαιοὶ ἢ δαμασϑῶσι παρὰ νηυσὶν, ovy ἕξει τὸν ἐναντιωσόμενον. ἄλλως γὰρ λαλήσας τῇ φίλῃ γυναικὶ 
ἄλλως ἐνταῦϑα ὁμιλεῖ τοῖς ἐχϑροῖς. (Vers 78.) Ὅτι δοκεῖ ἐν τοῖς τοῦ Éxrogog λόγοις κεῖσϑαι περιτ- 
τὸς ὁ γὰρ σύνδεσμος. εἰπὼν γάρ" κέκλυτέ μευ, ὄφρ᾽ εἴπω, ἐπάγει" ὑμῖν μὲν γὰρ ἔασιν Ju OVV εἰσὶν 
ἀριστῆες Παναχαιῶν, τῶν νῦν ὃν τινα ϑυμὸς ἐμοὶ μαχέσασϑαι ἀνώγει, δεῦρ᾽ ἴτω καὶ ἑξῆς. ἔστι δὲ 

εἰπεῖν ἀληϑῶς ὅτι οὐ παρέλκει ὁ ῥηθεὶς σύνδεσμος, ἀλλὰ κατ᾽ ἔϑος Ὁμηρικὸν ἐν καταρχῇ ἐννοίας 
10 τέϑειται, ὡς ἰσοδυναμῶν τῷ ἐπειδὴ, ἵνα λέγη, ἐπειδὴ ὑμῖν εἰσὶν ἀριστέες, τούτων 0 προϑυμούμενος 

ἀντεπεξελϑέτω μοι εἰς μονομαχίαν. ( Vers. 75.) Ὅρα δὲ καὶ ὡς ὀφείλων ἐνταῦϑα ὃ “Πχτωρ εἰπεῖν, 
δεῦρ᾽ ἴτω τις ἐκ πάντων πρόμος ἔμμεναι ἐμοὶ, ὁ δὲ εἶπεν ἀντὶ τοῦ ἐμοὶ τὸ, “Εκτορι δίῳ, ἑαυτὸν ἐπαι- 
νῶν, οὐκ ᾿Αστυδάμας κατὰ τὴν παροιμίαν, ἀλλ ἐκ μεγαλοψυχίας καὶ φιλο"τιμίας ἐνδεικνύμενος ὡς θο 
τὴν ἀγαϑὴν ἐλπίδα προβέβληται, καϑὰ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δειχϑησεται" ἄλλως δὲ γε εἰπεῖν, ἔφϑη ἀνω- 
τέρω xoi τὴν ῥηθεῖσαν ἀντωνυμίαν ϑεῖναι ἐν τῷ, ὅν τινα ϑυμὸς ἐμοὶ μαχέσασϑαι ἀνώγει. καὶ ἔστιν 
οὐδὲν ἧττον καὶ οὕτω ἐπαινετιχὸς ἑαυτοῦ ὁ “ἔχτωρ, ὃς καὶ μετ᾽ ὀλίγα φαίδιμον ἑαυτὸν καλέσει. 
(Vers. 76.) Ὅτι κεῖται καὶ ἐνταῦϑα παρὰ “βχτορι : εἰϑεῖα Ó μάρτυρος. φησὶ γάρ" Ζεὺς δ᾽ ἄμμιν ἐπι- 
μάρτυρος ἔστω. ἐκ τούτου δοχεῖ κατὰ συγκοπὴν, ὡς καὶ προεδηλώϑη, ὃ μάρτυς γενέσϑαι. διό, φασιν, 
οὐδὲ κχλίνεται ὃ μάρτυς, διὰ τὸ ἀπὸ πάϑους ἔχειν τὴν ἄνα, περιττὴ δὲ ἡ πρόλϑεσις ἐν τῷ ἐπιμάρ- -666 

20 τυρὸς, ὡς καὶ ἐν τῷ ἐπιβουκόλος χαὶ ἐπίουρος χαὶ ἐπιφοὶξ χαὶ ἄλλοις πολλοῖς. εἶπε δ᾽ ἂν τις τότε πρὸς 

τὸν “ἔχτορα, ὡς τί ὄφελος μάρτυρον εἰναι τὸν Δία; εἰ γὰρ ὕρκους ἐχείνους, oUg, ἔφης, οὐκ ἐτέλεσεν, 

εἰκὸς οὐδὲ τὰ νῦν ὑπὸ σοῦ κυρούμενα τελεσϑῆναι ἀλλὰ μεῖναι ὑπὸ Διὸς ἀτέλεστα. ( Vers. 77.) Ὅτι 
ὃ "ExroQ ἐνταῦϑα μονομαχίαν ζητησας τοιαῦτα συντίϑεται" εἰ μέν xtv ἐμὲ χεῖνος, ἤγουν ὃ ἐν ᾿ἡἿχαιοῖς 
ἀριστεὺς, ἕλῃ ταναήχεὶ χαλχῷ, τεύχεα συλήσας φερἕτω χοίλας ἐπὶ νῆας, σῶμα δὲ οἴκαδ᾽ ἐμὸν δόμε- 

vat πάλιν, ὄφρα πυρός μὲ Τρῶες χαὶ Τρώων αλ Oxo λὲ “λάχωσι ϑανόντα᾽ εἰ δέ κ᾿ ἐγὼ τὸν ἕλω, δῴη δέ 
μοι εὖχος ᾿Απόλλων, τεύχεα συλήσας οἴσω προτὶ Ἴλιον ἱ ἱρὴν καὶ χρεμόω ποτὶ νηὸν ᾿Απόλλων ος ἑχάτοιο" 

τὸν δὲ νέχυν ἐπὶ νῆας ἐὐσέλμους ἀποδώσω, ὄφρα ἑ ταρχύσωσι καρηκομόωντες "dycwi, σῆμά τέ οἱ καὶ 

τὰ ἑξῆς. χαὶ σημείωσαι ὅτι ὁ μὲν ἀδελφὸς" ́ βλενος ἀπήγαγε τοῦ " Exrogogc τὴν τοῦ ϑανεῖν δειλίαν, ὁ δὲ 

ὅμως οὐκ εἰς τέλος ἀλαζονεύεται, ἀλλὰ παραλαλεῖ xci τὸ τοῦ ζῆν ἔμπαλιν, καὶ ὅτι οἴκτου ἄξιος ὁ ἽἝχτωρ, 

5o ὃς νῦν μὲν φιλοτιμούμενος καὶ δῖον ἑαυτὸν xai φαίδιμον ἀποχαλῶν συντίϑεται ϑανόντος αὐτοῦ τὸ 10 

σῶμα οἴκαδε ἀποδοϑῆναι, ὡς ἂν σεμνῆς τύχῃ ταφῆς. ὅτε δὲ ὑπ᾽ ᾿Πχιλλέως ϑάνοι, παρὰ βραχὺ ἔρχε- 

TOL τοῦ χκαὶ ἄταφος ῥιφῆναι. C Vers. 79.) Καὶ σημείωσαι δὲ χαὶ ὕπως ἀλαξονικῶς ἑαυτὸν μὲν ἀξιοῖ ἐν 

᾿Ιλίῳ ταφῆναι πόῤῥω ϑαλάσσης. εἴ περ ἀναιρεϑείη, ὡς μὴ θλέποιτο πρός τινος τῶν παραπλεύντων, 

τὸν dicssa δὲ πρὸς ᾿Ελλησπόντῳ ταφήσεσϑοι λέγει πρὸς οἰκεῖον κλέος, ὡς μετὰ βραχὺ δὴ λωϑήσεται" 

πλὴν εἰ καὶ οὕτω Óoxei ἀλαζονικὸς ὁ ἥρως, ἀλλ ὑφίεται ἄλλως τοῦ μεγαλοφρονεῖν, ἐν οἷς τὸ μὲν αὐτὸν 

ἀναιρεϑῆναι οὐδὲν μέγα οἴξται, τὸ δὲ τὸν ἀντίπαλον ἀριστέα πεσεῖν ϑεῖόν τι νομίζει καὶ εὖχος αὐτῷ 

ϑεόσδοτον, ἐξ “πόλλωνος γὰρ, οὗ χαὶ εἰς τὸν ναὺν ἀναϑήσειν τὰ ὕπλα φησί. καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦτα. 

( Vers. 77.) To ài ἕλῃ καὶ τὸ ἕλω ταὐτόν ἐστι TQ ἀγέλω. καὶ ἀνέλῃ, ᾧ πλεονάζουσιν οἱ ὕστερον. Ta- 

ναήχεα δὲ χαλκὸν τὸ ξίφος λέγει, κἂν μὴ ἐχρήσαντο ξίφει μήτε ὁ “ἔχτωρ μήτε ὁ μονομαχήσας αὐτῷ. 

4o χαὶ ἔστι ταὐτὸν reve ze χαλκὸν εἰπεῖν καὶ τανύηκες ἄορ. ὧν δηλαδὴ ταναὸν τὸ ἀχόνημα διὰ τὸ τοῦ 

σιδήρου πρόμηκες 8, ] τὰ εἰς ταγυσμὸν ἥκοντα, ἢ ὧν ταναὴ διόλου ἀκὴ, τουτέστιν ὀξύτης τοῦ στομώ- 

ματος. Ὅρα δὲ δ'"τι καὶ ἐνταῦϑα συλᾶν τεύχεα φανερὼς ὁ ποιητὴς φησι, τὸ ἐχδύειν ὕπλων τὸν χείμενον 20 

δὶς ἐπιμονῆς λόγῳ τὴν λέξιν φράσας διὰ τὸ καίριον" χαὶ ὅτι τὸ φερέτω ἐπὶ τοῦ βαστάξειν εἰρηται κυριο- 

λεχτιχῶς " x«i ὕτι ταὐτόν ἐστι αὥμα χαὶ νέκυν εἰπεῖν. εἰπὼν γάρ" σῶμα δὲ οἰχαδ᾽ ἐμὸν δοῦναι, παρα- 

χατιὼν φησί" τὸν δὲ νέχυν ἐπὶ νῆας ἀποδώσω, ἔνϑα καὶ χρὴ ἐπιστῆσαι, ὡς εἰ χαὶ ἐν ἄλλοις διαφορά 

ἐστι τοῦ δοῦναι xai τοῦ ἀποδοῦναι, ἀλλ ἐνταῦϑα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημαινομένου κεῖνται ἀμφότερα. 
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᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὃ εἰπὼν £v τῷ περὶ τοῦ σώματος λόγῳ, ὅτι δέμας μὲν ἐ ἐπὶ ζώντων ἀεὶ παρὰ τὸ δῶμα εἶναι 

ψυχῆς, σῶμα δὲ ἐπὶ λόγων; εἰς μὲν τὸ πρῶτον εὐστοχώτερον ἔφη, ἀλλοῖος δὲ διεξέπεσε χατὰ τὸ δεύ- 

idee ἐχρῆν γὰρ ἀχολουϑοῦντα τοῖς παλαιοῖς εἰπεῖν ὅτε σῶμα δὲ ἐπὶ ἀψύχων, ὡς δηλοῖ αὐτὸς ἐχεῖνος 
ἐπαγα yov παραδείγματα τὸ, μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας, καὶ; σῶμα γὰρ ἐν Κίρκης κατελείπομεν, 

xci, σῶμα δὲ οἴκαδ᾽ ἐμὸν δοῦναι. ( Vers; 78. ἡ Ὅρα δὲ xoi ὕτι τὸ δοῦναι ἐνταῦϑα φανερῶς ἀντὶ τοῦ 

δότω εἴρηκεν ἀκολούϑως τῷ φερέτω, καὶ ὅτι τὴν ταφὴν διαφόρως ὃ ποιητὴς ἐνταῦϑα ἔφρασεν ἐπὶ 

3o μὲν τοῦ “ἔχτορος εἰπὼν, ὄφρα πυρός "n λελάχωσιν οἱ ἐν Ul Τροίᾳ, ἤγουν ταφῆς ἀξιώσωσι, A«* 409 

πυρὸς δόντες μοι, ἐπὶ δὲ τοῦ Αἴαντος, ὕπως αὐτὸν ταρχύσωσιν “Ιχαιοὶ, 0 ἐστιν ἐνταφιάσωσι μετὰ 
συνήϑους ταράχου. ( Vers. 80.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὕτι τὸ, λελάχωσι πυρὸς, ἀλλοπαϑῶς ἐνταῦϑα συντέ- 

ταχται. λαχεῖν μὲν γάρ τοι ἁπλῶς τοὺς Τρῶας αὐτοπαϑῶς ἐῤῥέϑη, λαχεῖν δὲ αὐτοὺς τὸν δεῖνα τοῦδε 10 

τινὸς ἀλλοπάϑειαν ἔχει. καὶ ἔστι μὲν τὸ πρῶτον λαχεῖν i ἰσον τῷ εὑρεῖν, τὸ δὲ δεύτερον ὃ ὅμοιον τῷ ἀξιῶ- 

σαι λάχους, ὡς εἴρηται. (Verse 835.) Τὸ δὲ ἐν ναοῖς ἀρεμᾶν τὰ σχῦλα τῶν νενικημένων ἔϑος ἦν 

ἀρχαῖον. καὶ δηλοῖ αὐτὸ καὶ Εὐριπίδης ἐ ἐν Φοινίσσαις καὶ ὃ χωμικὸς δὲ ἐν τοῖς ᾿Ιππεῦσι. Τὺ δὲ χρε- 
μόω πλεονασμὸν ἔχει τοῦ O τῆς παραληγούσης, εἴληπται δὲ ἀντὶ μέλλοντος τοῦ ““ρεμάσω. ( Vers. 81, ) 239 

Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι τοῦ δῴη προὔπάρχει τὸ δοίη, αὐτοῦ δὲ πρόκειται χοινὸν πρῶτον τὸ δοῖμε, ἐξ οὗ τὸ 

δοῖεν ὡς γνοῖεν. ὅτι δέ ποτε τὰ εἰς ui εὐχτικὰ εἰς ἣν μεταπλάττονται, προδεδήλωται, χαὶ δηλοῖ αὐτὸ 

σὺν ἄλλοις ἀριδήλως xol τὸ πεφεύγοιμι πεφευγοίην. Σοφοχλῆς, ἐχπεφευγοίην πάϑος. Ετι δὲ καὶ 
τὸ εἰδείην ἐκ τοῦ εἰδήχοιμι μεταπλασϑὲν χατά τὲ συγκοπὴν καὶ ὁμοιότητα τὴν πρὸς τὸ τυφϑείην 
χαὶ τὰ τοιαῦτα. θυ 85.) Ὅτι ἔδει μὲν τὸν ἽἝχτορα παῦσαι τὸν λόγον εἰς τὸ, ὄφρα. é, ὡς 

40 ἐγράφη, ταρχύσωσιν ᾿Αχαιοί. ὃ δὲ συμμετεωριξόμενος τῇ μνήμῃ τῆς ἀριστείας ἐπάγει" σῆμά Tt οἱ 20 

χεύωσιν ἐπὶ πλατεῖ ᾿ Ελλησπόντῳ. εἶτα καὶ Dinero ὡς ἐν σχεδιασμῷ συντίϑησιν ἐπίγραμμα τῷ τάφῳ 
τοῦ Um αὐτοῦ νικηϑέντος τοιοῦτον ὡς ἐξ ἀορίστου ἐπιγραμματοποιοῦ" καί ποτέ τις εἴπῃσι καὶ ὀψιγό- 
γῶν ἀνθρώπων, ἀνδρὸς μὲν τόδε σῆμα πάλαι κατατεϑγειῶτος, ὃν nor ἀριστεύοντα κατέκτανε φαίδι- 

μος ἽΕχτωρ. οὕτω μεγαλόφρων ὁ ὁ ἥρως καὶ ταῖς εὐτυχίαις συνεξαιρόμενος. ( Vers. 90.) Καὶ ὅρα ὕπως 
καὶ ἐν ἐπιγράμμασιν ὃ ποιητὴς εὐδοκιμεῖ. ἐπὶ τούτοις ὃ "Exrap xoi τὸ τέλος τῆς ἑαυτοῦ ἐφέσεως ἐχτί- 
ϑεται, δηλαδὴ τὴν τιμὴν, εἰπών" ὡς ποτέ τις ἐρέει. τὸ δ᾽ ἐμὸν κλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται, ὃ δὴ παρέφρασε 

καὶ 0 ἐν τῇ τραγῳδίᾳ εἰπὼν ἐθέλειν τὸν αὐτοῦ τύμβον μετὰ ϑάνατον στεφανοῦσθαι" διὰ μακροῦ γάρ, 
φησιν, ἡ χάρις. ἐκεῖνος δὲ καὶ ἄλλως τὴν τιμὴν προάγων πλάττει τινὰ λέγοντα μήτε χρυσὸν ἐϑέλειν, 

ὡς καὶ προεγράφη; μήτ᾽ Ὀρφέως κάλλιον ὑμνῆσαι μέλος, ἢν μὴ ἐπίσημος ἡ τύχη γένοιτό μοι. 
( Vers. 86.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐξ ἱστορίας ἔχων ὃ ποιητὴς λαλεῖ τὴν ἐπὶ πλατεῖ ᾿ Ἑλλησπόντῳ ταφὴν τοῦ 30 
Αἴαντος. πολλοῖς γὰρ τῶν ἡρώων ἦσαν αὐτόϑι τύμβοι ἄποπτοι τοῖς πλέουσιν ἐπὶ οἴνοπα πόντον. 

50 φησὶ γοῦν xoi ὃ γεωγράφος ὅτι Ῥοίτειον πόλις ἐπὶ λόφῳ. συνεχὴς δὲ τῷ “Ροιτείῳ gov, ἐφ᾽ ἡ μνῆμα καὶ 
ἱερὸν ἴαντος xoi ἀνδριὰς, ὃν ᾿ΑἸντώνιος μὲν εἰς Αἴγυπτον ἐχόμισε χαριζόμενος τῇ «Αἰ ἰγυπτίᾳ Κλέο- 
maroc σὺν ἄλλοις ἀναϑήμασιν, " Aoerog δὲ ἐπαναγαγὼν τοῖς 'Ροιτειεῦσιν ἀπέδωκεν, 0 καὶ ὃ σεβαστὸς 
Καῖσαρ ἐποίησεν ἐπὶ ὁμοίων τινῶν. λέγει δὲ καὶ ὅτι μετὰ ἱῬοίτειον τὸ Σίγειον πόλις t oai Mo 
zai τὸ ναύσταϑμον καὶ τὸ ycixóv στρατόπεδον, xci ὅτι ἡ παραλία ἀπὸ Ροιτείου μέχρι, Σιγείου καὶ 
τοῦ μνήματος ᾿Αχιλλέως, ἐᾶν τις εὐθυπλοῇ, ἑπτὰ στάδια, πρὸς δὲ τῷ Σιγείῳ ̓ Αχιλλέως μνῆμα χαὶ Ho- 

τρόχλου καὶ ᾿Αντιλόχου, xci ἐναγίζουσιν οἱ ᾿Ιλιεῖς τούτοις καὶ τῷ BR. ^ Ἔτι ἰστέον καὶ ὡς τὸ, σῆμα 

χεύωσι, ταὐτόν ἐστι τῷ, τυμβοχοήσωσι. δηλοῖ δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ χέειν τὴν ἐν τοῖς τάφοις τότε τοῦ χοὸς 
ἐπιφόρησιν, ὃς δὴ καὶ χυτὴ ἐλέγετο γῆ, ὡς προείρηται. οὗ πρὸς μίμησιν ἐῤῥέϑη καὶ τὸ διψία χόνις 4o 
παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ. τὰ μέντοι πρὸ τῶν πόλεων λεγόμενα χώματα ἑτεροῖα εἰσὶν, ὡς αἱ ἱστορίαι φασί. 
Σῆμα δὲ, ὡς καὶ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ ἐῤῥέϑη, λέγεται διὰ τὸ σημαίνειν τεϑάφϑαι τινὰ ἐκεῖ, ὡς περ καὶ μνῆμα, 

θο διὰ τὸ μνὴ μὴν τοῦ ποτὲ ζῶντος ἀνακινεῖν. χεῖται δέ ποτε τὸ μνῆμα , ὡς xol ày * Ὀδυσσείᾳ, ἐπὶ τοῦ 
κατὰ τὴν “Ελένην δώρου πρὸς Τηλέμαχον, χαὶ ἐπὶ τῆς ἁπλῶς μνήμης, oiov , uve a /6QQV “Ἑλένης, 

ἵνα ἢ ὡς χάρμη xot χάρμα xal βρώμη καὶ βρῶμα, οὕτω καὶ μνήμη χαὶ μνῆμα. ὁμώνυμον ἄρα xai 

τὸ μνῆμα, χαϑὰ καὶ τὸ σῆμα, κείμενον ὡς τὰ πολλὰ καὶ ἐπὶ σημείου, ὡς xai προδεδήλωταε, καὶ 
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μετ᾽ ὀλίγα δὲ δηλοῦται ἐν τῷ, κλήρου σῆμα. zcl αὐτὸ δὲ τὸ μνημεῖον μνήμην σαφῶς δηλοῖ παρὰ 
Σοφοκλεῖ ἐν τῷ, μνημεῖον ψυχῆς Ορέστου. Π|λατὺν δὲ ᾿Ελλήσποντον λέγει οὐ τὸν ἁπλῶς διόλου 
τοιοῦτον, ἔχει γὰρ στενὰ πολλὰ xci τι λίαν στενότατον xci οὐ πλέον ἑπτασταΐδίου πλατυνόμενον,067 
ἀλλὰ τὸ διεκπῖπτον αὐτοῦ ἔξω πρὸς τῷ “Ἰἰγαίῳ ἕως καὶ εἰς τὸ ναύσταϑιον καὶ εἰς τὸ “Ῥοίτειον καὶ εἰς 
τὸ Σίγειον τὰ ἀνωτέρω ῥηθέντα, ἐκεῖνο πλατὺν ᾿λλήσποντον λέγει. ἐκεῖ γὰρ εἰς πλάτος ὁ τῆς “Βλλης 
πόντος ἀνοίγεται. οἱονεὶ γοῦν φησὶν ὁ ποιητὴς, ὕτι σῆμα χεύωσι περὶ τὸ πλατὺ μέρος τοῦ ᾿ βλλησπέν- 
του, ὡς πέρ καὶ ἀλλαχοῦ ἁπαλὸν αὐχένα φησὶν οἱ τὸν ἁπλῶς ἁπαλὸν, ἀλλὰ τὸ τοιοῦτον μέρος αὐτοῦ. 
Τὰ δὲ περὶ “ἔλλης ϑρυλλούμενα δῆλα, ὅτι δηλαδὴ ἀδελφὴ αὕτη Φρίξου, ϑυγάτηρ AOauavrog καὶ 
Νεφέλης. ἣν δὴ ΝΝεφέλην 0 ἀϑάμας γυναῖχα δευτέραν ἐπεισηγάγετο, τὴν προτέραν ᾿Ινὼ ἐχπεμψάμενος, 

10 xoi ὕπως ἡ lvo αὖϑις ἀναληγϑεῖσα ἐνεχότει τοῖς ἐκ INigélg παισὶ, καὶ ὡς μηχαναῖς τισὶ φρύξασα 
τὰ ἐγχώρια σπόριμα καὶ ἄκαρπα ποιήσασα χρησμὸν κατὰ τῶν παίδων ὑπέκλεψεν, ὡς τοῦ καχοῦ λυϑη- 
σομένου τῷ ἐκείνων (φόνῳ, καὶ ὕπως αὐτοῖς ἐπιβουλευϑεῖσι χριὸς τὴν ἐπιβουλὴν κατεμήνυσε, καὶ ὡς 
ἀναδεξάμενος αὐτοὺς ὁ τοιοῦτος χριὸς καὶ xate τι ϑεῖον ἀέριος ἀρϑεὶς τὸν μὲν Φρίξον περιεσώσατο εἰς 
τὴν Κολχίδα γῆν, "τὴν δὲ λλην οὐκ ἔσχυσε, καταπεσοῦσαν ε εἰς τὸν ἀπ᾿ αὐτῆς κληϑέντα ᾿ Βλλήσποντον, 10 
χαὶ ὅτι ἐν Κόλχοις ἀπεδάρη παρὰ τοῦ Φρίξου ὁ κριὸς οὗτος, τιϑεὶς Φυξίῳ Διὶ, xci τὸ αὐτοῦ χῶας 

χουσωϑὲν ἐφυλάττετο ὑπὸ &ünvov δράκοντος, εἰς 0 οἱ ̓ “ργοναῦται ἔπλευσαν, καὶ ὅτι οὐδὲ ἡ κακοῖργος 
"Ivo καλῶς ἀπήλλαξε, καταπεσοῦσα συνάμα τῷ παιδὶ Μελικέρτῃ εἰς ϑάλασσαν, ἐν τῷ τὸν ἄνδρα 
μανῆναι κατὰ χύλον “Πίρας xc Sup non διώχειν αὐτήν. καὶ τοιάδε μὲν ταῦτα. LH δὲ ἀκριβὴς ἱ ἱστορία 
μητρυιὰν εἰδυῖα τὴν ̓Ινὼ δύσνουν τῷ Φρίξῳ τε καὶ τῇ "EA, πλοιάριόν τί φησιν εἶναι τὸν κριὸν, ἐχτύ- 

20 πῶμα φέρων κριοῦ ἐν ἄκρῳ, ὁποῖόν τι χαὶ παρὰ «Τυχόφρονι τὸ ταυρόμορφον τύπωμα τὸ τὴν Εὐρώπην 

ἁρπάσαν, χαὶ ὁποῖα πλοῖα τὰ σὺν ἑτέροις γλύμμασι καὶ χηνίσκους ἐν τοῖς ἄκροις ἔχοντα ἤγουν τύπους 

χηνῶν. καὶ βούλεται διὰ τοιούτου χριοῦ σὺν τῷ ἀδελ φῷ πλέουσαν τὴν “Ελλην ἐκπεσεῖν καὶ κινδυνεῦσαι. 
“τέρα δέ τις ἱστορία εὔνουν ὑπηρέτην φησὶ τὸν χριὸν, Og τὴν τῆς μητρυιᾶς βουλὴν ἀναχαλύψας χαὶ 

περισώσασϑαι τοὺς δεσπότας παῖδας “προϑέμενος ἐδυστύχησε κτὰ τὸν “Ἑλλήσποντον. λέμβῳ γὰρ βρα- 

9590 χυτάτῳ πιστεύσας αὐτοὺς οὐκ ἔσχεν ἀμφοτέρους περιποιγ' ἴσασϑαι, ἀλλ ὁ uiv Φρίξος περιεν ἕνετο, ἡ δὲ 20 

"EAM κατὰ πάϑος ἰλίγγου ἡ 1 ἄλλου τινὸς τοιούτου καταπεσοῦσα μόνον αὐτῆς ἄνω ἀφῆκε τοὔνομα φέρε- 

σϑαι, αὐτὴ καταδῦσα εἰς βυϑόν. διπλάζεται δὲ τῇ LÀÀ τὸ “ἀμετάβολον πρὸς διαστολὴν τοῦ ἕλη 
5 ϑερμασία, ἐξ ἧς καὶ τὰς λαμπάδας ἑλάνας λεχϑῆναί που ὃ Ναυχρατίτης ἱστορεῖ σοφιστής. xai 

ὁ "Liv δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἐν δυσὶ λλ γράφεται. τὸ δ᾽ αὐτὸ γίνεται καὶ ἐπὶ 
$o τοῦ Log πόλις, καὶ ἄλλος ἡ ἡ ἀντωνυμία, ὡς ἐν Βοιωτίᾳ εἴρηται. ( Vers. 91.) Τὸ δὲ, ὥς ποτέ τις ἐρέει, 

τὸ δ᾽ ἐμὸν κλέος οὔποτ ᾿ὀλεῖται, πλαγίως i ἕπαινόν τε τῆς Ὁμήρου Pur eter ποιήσεως καὶ τὴν αὐτοῦ μαν- 

τικὴν ἐνδείκνυται, δεξιῶς οὕτω σχηματίσαντος. τῷ ὄντι γὰρ ἕως τὸ Ὁμηρικὸν τοῦτο ἐπίγραμμα εἰς ἀνά- 

γνωσιν ἔρχοιτ᾽ ἂν, οὐκ ἂν ὀλεῖται τὸ κλέος τῷ "Exrogt. ἔρχεσϑαι δὲ Ooxsi εἰσαεὶ, ἀεὶ ἄρα ἔσται καὶ τὸ 

δηϑὲν κλέος καὶ οὐδέποτε ὀλεῖται. οὕτω δέ πως καὶ ἀλλαχοῦ σεμνολογεῖ τὴν ̓ Ιλιάδα ὁ ποιητὴς, ἔνϑα 

τοῦ  EAÀlqvixoU τειχίσματος τὸ χλέος περιελϑεῖν λέγε: τὸν ὑφ᾽ ἥλιον διὰ τὸ xara τὴν ᾿Ιλιάδα περιᾷδε- 

σϑαι, ἄλλως γὰρ ἀφανισϑὲν ἀκλεὲς ἡ nv. *( Vers. 99.) ' Ὅτι ὑποδέξασϑαι καὶ ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς κοι- 30 

γότερον τὸ ἀντιστῆναι φησὶν ὁμοίως τῷ, σὺ μὲν τόνδε δέδεξο, μελήσουσι δέ μοι ἵπποι, φησὶ γὰρ, 

ὡς ἔφατο“ Exrop* οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ, αἴδεσϑεν μὲν ἀνήνασϑαι, δεῖσαν δ᾽ ὑποδε- 

χϑαι, τουτέστιν ἀπειπεῖν μὲν τὴν πρὸς "Lroge μονομαχίαν οἱ ᾿“Ιχαιοὶ αἰδημόνως ἔσχον, εὐλαβήϑησαν 

40 δὲ αὖ πάλιν τὴν πρὸς iustus ἔνστασιν. οὕτω go βερὸς αὐτοῖς γέγονε. τινὲς δέ φασιν ὕτι οὐ τὸν “Πχτορα 

ἔδεισαν οἱ ᾿Αγαιοὶ ἀλλὰ "τὸν βασιλέα διὰ τὸ ἀναμένειν χέλευσιν καὶ μὴ ἐϑέλειν ϑραοσύτερον προπε- áo 

τεύεσϑαι. ϑρασὺς γὰρ πρὸς ἔργον ἐκ πολλοῦ κακὸς, κατὰ τὴν παροιμίαν. λέγει δέ, φασι, καὶ Eni- 

χαρμο' κακὸς ϑαῤῥεῖ μάλ αὐτόϑεν, ἔπειτα δὲ φεύγει. καὶ οὕτω μὲν οἱ ἄλλοι “Βλληνες αἰδώ τὲ καὶ 

δέος ἔπασχον, ἄλλως δέ yé ἢ nt ἡ προσειποῦσα τὸν Πρίαμον αἰδοῖόν τε ἑαυτῇ καὶ δεινὸν, ἐγγὺς 

δέ πως τῷ εἰπόντι ὕτι δέος ᾧ πρόσεστιν αἰσχύνη Ü' ὁμοῦ, Gor)» Ἰρίαν ἔχοντα τόνδ᾽ ἐπιστασο. 

(Vers. 9 9A. sqq.) Μενέλαος δὲ ἰσχυροπαϑήσας ἀνέστη καὶ ὑπίστη τὴν μονομαχίαν, "φησὶ γὰρ 5o 
coe: IN Inrap. Tow, II. Y 
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ὃ ποιητὴς Or. Ow? δὲ δὴ Μενέλαος ἀνίστατο καὶ τὰ ἑξῆς. xci ὅρα τὸ ὀψὲ, οὐ γὰρ χρὴ τὸν νοῦν 
ἔχοντα παραχρῆμα ποιεῖν τὸ παρατυχὸν xci τοῖς κινδύνοις ἐπιπηδᾶν, τὰ δὲ ὡς ἐῤῥέϑη ἑξῆς τοῦ λόγου 
τοιαῦτα᾽ ἀναστὰς 0 Μιενέλαος γείκει ὀνειδίζων, μέγα δὲ στοναχίζετο ϑυμῷ , ἤγουν στεναχτιχῶς ἐλάλει" 
ὦ μοι ἀπειλητῆρες. ᾿Ἡχαιίδες, οὐκέτ᾽ Aet, ἢ μὲν δὴ λώβη τάδε γ᾽ ἔσσεται αἰνόϑὲν αἰνῶς, εἰ μή τις 

Δαναῶν νῦν Exrogog ἀντίος εἶσιν, ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ χαὶ γαῖα γένοισϑε , ἥμενοι αὖϑι £xa- 

θοστοι ἀκήριοι, "ἀκχλεὲς αὕτως. C 101.) Τῷ δὲ ἐγὼν αὐτὸς ϑωρήξομαι. καὶ οὕτω uiv ὁ Μενέλαος 

ϑαῤῥεῖ τὴν μονομαχίαν, ἐπαγαγὼν καὶ γνωμικὸν τοῦτο" αὐτὰρ ὕπερϑε νίχης πείρατ᾽ ἔχονται iv Ot. 537 
668xai οὕτω μὲν 0 βασιλεύς. (Vers. 104.) Ὅμηρος δὲ ἐνδεικνύμενος οὐκ ἀξιόμαχον αὐτὸν ἀντίμαχον 

εἶναι τῷ “ἔχτορι ἀποτείνει τὸν λόγον εἰς αὐτὸν ἐνδιαϑέτως κατὰ σχῆμα ἀποστροφῆς, καί φησιν ὡς olov 
οἰχτιζόμενος " ἔνϑα κέ τοι Μενέλαε φάνη βιότοιο τελευτὴ “Εχτορος ἐν παλάμῃσιν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος 10 
ἦεν, εἰ μὴ ἀναΐξαντες ἕλον, τουτέστιν ἐκώλυσαν, βασιλῆες you. καὶ ὅρα τὸ φιλάληϑες τοῦ φιλέλ- 
ληνος ποιητοῦ, πολὺ φέρτερον τοῦ Μενελάου εἰπόντος τὸν “βχτορα, 0 πὲρ ταὐτόν ἐστι τῷ κατωτέρω 
εἰρησομένῳ περὶ ᾿Αχιλλέως τῷ, Og περ σέο πολλὸν ἀμείνων. καὶ ὃ μὲν ποιητὴς οὕτω πρὸς οἶκτον λαλεῖ. 
"Ayau£uvov μέντοι καὶ δριμύτερον εὐϑὺς ἐπιπλήττει τῷ ἀδελφῷ. ( Vers. 108. ) 4εξιτερῆς γὰρ ἕλε χει- 
Qoc , καὶ ἀφραίνε (65 ἔφη, “Μενέλαε διοτρε ἑφὲς, οὐδέ τί σὲ χρὴ ταύτης ἀφροσύνης" ἀνὰ δ᾽ ἴσχεο, του- 

τέστιν ἀνέχου, ἢ ἀνὰ δὲ σχέο, τουτέστιν ἀνάσχου, κηδόμιενός περ. εἰταὰ τρόπον τινὰ καὶ τὸ γνῶϑι 
σαυτὸν ὑποτιϑεὶς φησί" μηδ᾽ ἔϑελ᾽ ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσϑαι ἡ '"Exrogi, τόν τε στυγέουσι 

καὶ ἄλλοι, καὶ δ᾽ ᾿Αχιλλεὺς τούτῳ γε μάχῃ ἑνὶ κυδιανείρῃ ἔῤῥιγ᾽ ἀντιβολῆσαι, 0 περ, ἤγουν ὃς, σέο 
10 πολλὸν ἀμείνων. Καὶ ὕρα ὡς εὐμεϑόδως χἀνταῦϑα ὃ ποιητὴς μνήμην τοῦ "᾿Αχιλλέως παρέῤῥιψε. zal 

ὅτι οὐ μόνον ὁ ἀδελφὸς ἀλλὰ καὶ οἱ λοιποὶ βασιλεῖς ἐπέχουσι τῆς μονομαχίας τὸν MevéAaov ἐλεοῦντες 20 
ὡς ἀδικούμενον, τὸν μέντοι llagw ὁ ἀδελφὸς “Εχτωρ ὑπόψιον ἅπασιν ὄντα ἐχάρη ἂν ἰδὼν καὶ 
πεσόντα. Σημείωσαι δὲ ὅτι τε πρὸς συμφέρον ἐνταῦϑα νόμῳ στρατηγικῷ ψεύδεται ὃ βασιλεύς" OU 
γὰρ ὁμολογουμένως ἔῤῥιγεν AyiALsUg τὸν “ἔχτορα, λαλεῖ δὲ αὐτὸ ἐπίτηδες, ἵνα τὸ ἀδελφικὸν κατα- 
στείλῃ ϑράσος" καὶ ὅτι ἐνταῦϑα μὲν ἐν ὑποϑήκης λόγῳ ἔοικεν, ὡς εἴρηται, λέγεσθαι τὸ γνῶϑιε σαυ- 
τὸν, ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς καὶ πραγματικῶς ἐνεργεῖται ἡ παραίνεσις, ὕπου ἑαυτὸν εἰδὼς 0 "Exrep τοῖς μὲν 
ἄλλοις μάχεται, «ἴαντος δὲ ἀλεείνει μάχην Τελαμωνιάδαο, ὥστε νῦν οὐ πάνυ τι ἑαυτὸν οἶδεν ὁ “ἔχτωρ, 
& γε τῷ τοιούτῳ Αἴαντι ἀντιστήσεται, xai ὅτι x&v φυσᾷ τὸν "Exroge λεγόμενα παρὰ τοῦ βασιλέως 
τὰ σεμνύνοντα ἐχεῖνον, ἀλλὰ “κατωτέρω ῥίψει τὴν αὐτοῦ ὀφρὺν ὁ βασιλεὺς, ἔνϑα ἐρεῖ ὅτι τούτῳ, ἤγουν 
τῷ "Extopt, πρόμον ἄλλον ἀναστήσουσιν ᾿Ἡχαιοὶ, ὃν ἐὰν φύγῃ» ἀσπασίως γόνυ κάμψει. ἔνϑα καὶ 

δείκνυται ὅτι τὰ περὶ ̓Αχιλλέως ψευδῶς ἔλεγεν ὁ βασιλεὺς, ἵνα πείσῃ τὸν ἀδελφόν. εἰ γὰρ ὃ ̓ Αχιλλεὺς 3o 

20 ἀληϑῶς ἔ ἔῤῥιγε τὸν Ἕχτορα, ποῖος ἄλλος εὗρε εϑησεται πρόμος ἀντίπαλος τῷ " Exrogi; ἣν δὲ ἐν τῷ 7 περὶ 

᾿Ἵχιλλέως λόγῳ &x τοῦ μείζονος τὸ ἐπιχείρημα. "μείζων γὰρ πάντως τοῦ Μενελάου ὃ pete εἰ δὴ 
αὐτὸς ἐῤῥιγε τὴν μετὰ Ἕκτορος μάχην, πολλῷ πλέον ῥιγήσει ὃ Μενέλαος. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτε ὃ εὔελπις 
ἀγωνιστὴς καλῶς ἂν εἴποι τὸ, τῷδε δὲ, ἤγουν ἐπὶ τούτῳ, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν, κατὰ τούτου, ἐγὼν αὐτὸς 

ϑωρήξομαι, αὐτὰρ ato: γίχης πείρατ᾽ ἔχονται. ( Vers. 109.) Τὸ δὲ, ἀφραίνε ug οὐδέ τί σὲ χρὴ 
ταύτης ἀφροσύνης, ἀνάσχεο δὲ χηδόμενός meg, 0 ἐστι Bie óg tiis οἰχεῖον ῥηθῆναι πρὸς τινα ϑρασέως 

κινδυνεύειν ἐθέλοντα. (Vers. 111.) Τὸ δὲ, μηδ᾽ ἔϑελ᾽ ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσϑαι, δύναται 
χαὶ γνωμικὸν εἶναι ποτὲ, οὕτως ἁπλῶς ἐν τῷ χαϑόλου ῥηϑέν. χαὶ τοιοῦτον uiv δλιχῶς εἰπεῖν ἐν νοή- 

μασι τὸ ῥηϑὲν Ὁμηρικὸν χωρίον. τὰ δὲ κατὰ μέρος αὐτοῦ τοιάδε εἰσί" σιωπῶσιν ἐνταῦϑα οἱ ᾿Ζχαιοὶ 

ἀκὴν γενόμενοι ἐξ ἀμηχανίας , ὡς xai ἐν ἄλλοις γίνεται. χρείττων γὰρ σιωπὴ καίριος παραχεχινδυνευ- 4o 

μένου λόγου. ( Vers. 92.) Τὸ δὲ ἀκὴν, περὶ OU ἀλλαχοῦ εἴρηται; εὕρηται λεγόμενον χαὶ ἀχασχᾶ. 

«Αἴλιος δὲ Διονύσιος xci χρῆσιν παράγει Κρατίνου ταύτην" σκήπτροισιν ἀκασχᾷ προβιβῶντα. 

So (gere: οὔ. ) Τὸ δὲ ἀνήνασϑαι δηλοῖ μὲν τὸ ἀρνήσασϑαι, γίνεται δὲ *azü τοῦ ἀναίνω. αὐτὸ δὲ κατὰ 
μέν Tiveg ἀπὸ τοῦ ἃ στερητικοῦ xol TOU VGL, ἵνα e avatvsaÓ ot τὸ μὴ διὰ τοῦ ναῦ ἐπιῤῥήματος χατα- 

τίϑεσθϑαι" χατὰ δὲ ἑτέρους ἀπὸ τῆς ἃ στερήσεως καὶ τοῦ αἶνος, ὃ δηλοῖ τὴν συγκατάϑεσιν. ( Vers. 95.) 

Τὸ δὲ νείχει τῆς παλαιᾶς ἐστὶ χρήσεως" ὡς γὰρ βλάβος καὶ δίψος, οὕτω καὶ νεῖκος, ἐξ οὗ χαὶ ἡ φιλο- 
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νειχία. τὰ μέντοι κοινὰ βλάβη καὶ δίψα καὶ vex. οὕτω δὲ xai ἡ νάπη νάπος παρά τε Εὐριπίδῃ καὶ 
ἑτέροις. καὶ ἡ κνίσση δὲ κνίσσος, χαϑὰ δηλοῖ καὶ ὃ γράψας ἀντὶ τοῦ, κνίσσην μελδόμενος, κνίσσῃ 
δίχα TOU Y , ὡς ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα TOU χεῖται, εἰ καί τινες τῶν παλαιῶν ἀπαρέσκονται ὡς μὴ ἐντετυ- 
χηκότες τῇ χρήσει τοῦ χνίσσος. εἴρηται δὲ καὶ ἑτέρα νίκη νίκος λεγομένη, ὡς καὶ ἡ σκάφη σχάφος καὶ 
ἡ πάϑη πάϑος. (Vers. 90.) ' Ev δὲ τῷ, ἀπειλητῆρες, Ayoubsg, οὐκέτ᾽ ᾿4χαιοὶ, ἀπειλητῆρες μὲν οἱ 
μόνον καυχώμενοι καὶ εἰς καινὸν αὐχοῦντες, ὡς εἰ xci ᾿Αχαιίδες ἦσαν, κατὰ τὸ, γυναιχῶν μὲν τὸ 
λαλεῖν, ἀνδρῶν δὲ τὸ πράττειν" ἢ οἱ ἐχφοβοῦντες λόγοις, ἐπ᾿ ἀμφοτέρων γὰρ λέγεται τὸ ἀπειλεῖν" 
᾿Αχαιίδες δὲ ἀντὶ τοῦ γυναῖχες, 0 παραφράζων ὃ Σοφοκλῆς φησί" μὴ γυναῖχες ἀντ᾽ ἀνδρῶν πέλας ἕστατε. 

ἔστι δὲ τοῦτο σφοδρότερον τοῦ ὩὉμηρικοῦ. λειότερον ydQ τὸ ᾿“Ιχαιίδες τοῦ, γυναῖκες ἀντ᾽ ἀνδρῶν, ἐξ 4o 
10 οὗ ὃ ἀνδρόγυνος σύγκχειται. xci ταῦτα μὲν ἐν λόγοις. τὸ δὲ rov Σεσώστριδος ἔργον ἔχει πλεῖον τὸ ἀναιδές. 

ἱστορεῖ γὰρ “ΗΠρόδοτος ὅτι Σέσωστρις, εἴ ποτε ἀνδρῶν εὐπετῶς καὶ ἀμαχητὶ περιγένοιτο, στήλας στήσας 
αἰδοῖα γυναικῶν τοῖς ἀνδρείοις προσενέγραφε, δηλῶν ὡς ἦσαν ἀνάλκιδες. ἔτι σφοδρὸν παρὰ τῷ αὐτῷ καὶ 
τὸ, οἱ μὲν ἄνδρες γεγόνασί μοι γυναῖκες, αἱ δὲ γυναῖχες ἄνδρες. τὸ μέντοι, πολλοὶ uiv ἄνϑρωποι εἶεν, ὀλί- 
γοι δὲ ἄνδρες, σεμνότερον τῶν προῤῥηθέντων. ὅτι δὲ μέγα εἰς ὕβριν ἀνδράσι τὸ γυναῖχας χαλεῖσϑαι, 
δηλοῖ ὁ αὐτὲς ἔν τε τῷ, προσβάλλοντες κακὰ μεγάλα εἰργάζοντο καὶ γυναῖχας ἀπεχάλεον, καὶ ἐν τῷ, 
παρὰ Πέρσαις γυναικὸς χακίω ἀκοῦσαι δέννος μέγιστός ἐστι. δέννον δὲ λέγει τὴν ὕβοιν, ἐξ οὗ τὸ δὲν- 
valsv παρὰ Σοφοκλεῖ. ἀστεῖον δέ πως tO, οὐκέτ᾽ ᾿“'Ιχαιοὶ, ὡς ἕως μὲν τῆς ἄρτι ἀνδρῶν ὄντων τῶν 

538 ᾿“χαιῶν, νῦν δὲ μεταβεβλημένων οἷον εἰς ̓ “Ιχαιίδας κατὰ τὰς ϑρυλλουμένας μυϑικὰς μεταμορφώσεις 
ἢ) καὶ κατὰ τὴν ἀμφιγενῆ λαγῴαν ἱστορίαν, εἴ rt χρὴ προσπαῖξαι τῷ ποιητιχῷ γλυχάσματι. ὕϑεν δοχεῖ 

20 καί τις ποιητὴς λαβὼν σχῶψιαι εἰς λαγνείαν βασιλέως “Τιβυκοῦ δριμέως τὸ, βαινόμενος βαίνων, οὗ 
πρὸς σαφήνειαν ia ya τὸ, ὁτὲ νυμφίος, ἄλλοτε νύμφη. καὶ ἄλλως δὲ, χαϑὰ τὸ, κατ᾽ αἶσαν ἐνείχε- 50 

σας οὐδ᾽ ὑπὲρ αἶσαν, καὶ τἄλλα ὕσα ἐχεῖ ἐγράγησαν, οὕτω xai τὸ “Ιχαιίδες, οὐχέτ᾽ ᾿“χαιοὶ ἐσχημάτι- 
σται. τοῦτο μέντοι χατὰ ἦϑος ὀργίλον" ὡς γὰρ μὴ ἀρκοῦν τὸ ᾿“χαιίδες εἰς ὕβριν ἐπῆκται πρὸς πλείω 
αὐτῆς ἔνδειξιν τὸ, οὐκέτ᾽ ᾿Αχαιοί. καὶ τοιοῦτον uiv χαὶ τοῦτο. (Vers. 97.) Τὸ δὲ, αἰνόϑεν αἰνῶς, 
δηλοῖ τὸ ἀπὸ δεινοῦ δεινῶς, 0 ἐστιν ἐκ δεινῶν δεινοτέρως. (ΜΝ εγ8. 99.) Τὸ δὲ, ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισϑε, 

ἀντὶ τοῦ νεχρωϑείητε καὶ τοῦ μὲν ζωογόνου πνευματώδους ϑερμοῦ στερηϑείητε. γένοισϑε δὲ ὕδωρ καὶ 
γῆ, ἃ δὴ ἐναπομένει τοῖς νεχροῖς σώμασι" διὸ καὶ ἐπάγει, ἥμενοι αὖϑε ἀκήριοι, τουτέστι καϑήμενοι 
αὐτόϑι ὡς νεχροί. νεχρός τε γὰρ ἀπὸ τοῦ YE στερητιχοῦ καὶ τοῦ κῆρ ἡ ψυχὴ, καὶ ἀκῆίριος ὁμοίως 
6 μὴ ἔχων κῆρ" οἷς xci 6 νῶκαρ συστοιχεῖ παρὰ τὴν và στέρησιν xoi τὸ xàg, 0 ἐστι κῆρ ἡ ψυχή. Καὶ 

$o ἄλλως δὲ ὀνειδίζει ὃ λόγος τοὺς “Ελληνας, ὡς μὴ ἀνωφορουμένους, ἀλλὰ καϑῆσϑαι ἢ κεῖσϑαι ὀρεγο- 
μένους καὶ κάτω βρίϑοντας κατὰ τὰ βαρέα στοιχεῖα, καὶ μὴ ἐοικότας μετέχειν ζωτικῆς τινὸς κουφιζού- 
σης ϑερμότητος. τινὲς δὲ ἄλλως φράζουσι τὸ, ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισϑε, ἀντὶ τοῦ ἀναστοιχειωϑ sire, 

τουτέστιν εἰς τὰ βαρύτερα "τῶν στοιχείων καὶ ἀκίνητα xci ὑμῖν ὅμοια ἀναλυϑείητε. ἕτεροι δὲ φασιν θο 
ὅτι συνεπινοητέον τοῖς δυσὶ τούτοις στοιχείοις καὶ τὰ λοιπὰ δύο, χαϑὰ εὕρηται καὶ παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ, ἐν 

οἷς γαῖαν ὕδει φύρων Ἥφαιστος τὴν γυναῖχα πλάττει. otro δὲ καὶ Ξενοφάνης που λέγεται εἰπεῖν" πάν- 

τες γὰρ γαίης τε καὶ ὕδατος ἐχγενόμεϑα. xc ὅμοιον λόγον καὶ ἐν τῷ, μήϑ᾽ αἷμά μου δέξαιτο κάρπι- 
μον πέδον, μὴ λαμπρὸς αἰϑὴρ, καὶ τὰ λοιπὰ δύο στοιχεῖα ἔστι συνεπινοήσασϑαι. οὐ μὴν καὶ ἐν τῷ, 

μὴτε πόντος μήτε γῆ δέξαιτό μου σάρκας. ἦν δ᾽ ἂν τὸ ὅμοιον καὶ ἐκεῖ, εἰ μὴ σάρκας ἔφη. ἀλλ ὅτι ᾿ 

μήτε πόντος μήτε γῆ "δέξαιτό με, χατὰ φυσικὴν δηλαδὴ ἀνάλυσιν. ( Vers. 100.) Τὸ δὲ ἀκλεὲς εὐδεῖαθ 9 
4o ἐστὶ πληϑυντιχὴ ἀντὶ τοῦ ἀκλεεῖς, ἀπελϑόντος τοῦ (, ὡς καὶ ἐν τῷ, ἐρέτας ἐπιτηδές. κεῖται δὲ καὶ ἐν 

Ὀδυσσείᾳ χρῆσις τοιαύτης λέξεως. τινὲς μέντοι ἐπίῤῥημα τοῦτο φασὶν εἶναι. ἄλλοι δὲ παροξύνουσιν. 
ὡς γὰρ ἀγακλέες κατὰ ἔλλειψιν τοῦ ἑνὸς ἔ, οὕτω φασὶ καὶ ἀκλέες. (Vers. 102.) Τὸ δὲ, νίκης πέρατα, 
περιφραστικῶς ἀντὶ τοῦ ἡ νίκη, τὸ τέλος δηλαδὴ τῶν ἀγωνιζομένων. Σημείωσαι δὲ ὅτι νῦν μὲν ἁπλοῖ- 
κῶς εἴρηται τὸ ὕπερϑεν ἔγεσϑαι τὰ τῆς νίχης πέρατα, τραπὲν μεταφορικῶς ἀπὸ σχοίνων ἤ τινων ἑτέ- 
ρων τοιούτων σωμάτων, ὧν καὶ ἀρχή τις xal πέρας ἐστίν. iv τοῖς ἑξῆς δέ που διὰ ταλάντων ὕπερϑεν 
ἐχομένων πρὸς Διὸς τὴν νίχην ἐρεῖ διεξάγεσϑαι. Εὐϑεῖα δὲ ἑνικὴ τοῦ πείρατα οὐ τὸ πεῖρας, ἀλλὰ τὸ πεῖραρ. 

: a 
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ἔστι δὲ αὐτοῦ καὶ ῥῆμα τὸ πειραίνω ἀντὶ τοῦ περαίνω. "Fikevri, δὲ, εἰ καὶ φανερῶς τὸ ἁπλῶς τέλος, ἀλλὰ 
συνδιασϑέν ποτε μετὰ ζωῆς 1j βίου, ὁποῖον zci ἐνταῦϑα τὸ, βιότοιο τελευτὴ, δηλοῖ τηνικαῦτα ϑάνατον. 

10(Vers. 109.) Τὸ δὲ, ἀφραίνεις Μιενέλαε διοτρεφὲς, μῖγμα ὕβρεως καὶ ἐπαίνου. καὶ ἔστιν ὕμοιον "τῷ, 
κύδιστε φιλοχτεανώτατε. καὶ ἐχεῖ γὰρ ἔπαινος μὲν τὸ κύδιστε, ψόγος δὲ τὸ φιλοχτεανώτατε. ἔχει δέ τι 

καὶ ἀστεῖον ἐνταῦϑα ὁ λόγος χατὰ ἀλληγορίαν. εἰ γὰρ Ζεὺς ὃ νοῦς, οὐ δεῖ ἀφραίνειν τὸν τῷ dd παρώ- 
γυμον ἤγουν τὸν διοτρεφςῆ. Τὸ δὲ, οὐδέ τί σε χρὴ ταύτης ἀφροσύνης, δηλοῖ μὲν τὸ, οὔ σοι χρεία τοῦ 
ἀφραίνειν οὕτως. εἴρηται δὲ καὶ αὐτὸ ἀστείως, ὡς ἔστιν Cre πολλῶν ἀφραινόντων καὶ ἐπίτηδες ἔν τε 

ὕβρεσι ταῖς πρὸς τοὺς ἰσχυροτέρους καὶ ἀπειλαῖς καὶ προχλήσεσι δὲ, ὅτε μὴ κίνδυνός ἐστι προφανής. 
αὐτὸς γοῦν ἡφρονεύσατο φϑάσας πρὸς τὸν ᾿“ἰχιλλέα ὁ τοῦτο ἐνταῦϑα εἰπών. Δ]ενέλαος μέντοι ἀφρο- 
γευόμενος ἄρτι πρὸς μονομαχίαν " E«rogog κινδυνεύσει μὴ ζῆν. οὔχουν αὐτῷ χρεία τοιαύτης ἀφροσύνης, 10 
ἀλλά τινος éregotee , oiov τοῦ ἀπειλεῖσϑαι τῷ ἽἝκτορι, τοῦ ϑρασύνεσθϑαι, OU μὴν τοῦ εἰς καὶ μονο- 

μαχίαν ἀντιχαϑίστασϑαι, καὶ ταῦτα οὐχ 5 αὐτομάτου ἢ τινος ἑτεροίας ἀνάγκης, ἀλλὰ ἐξ ἔριδος. 

(Vers, 112.) Τὸ δὲ στυγέουσι ταὐτὸν τῷ φρίσσουσιν. αὐτὸ δὲ, ἰσον τῷ ἐῤῥίγασι. διὸ εἰπὼν, στυ- 
γέουσι χαὶ ἄλλοι, παρακατιὼν λέγει" καὶ ᾿Ζχιλλεὺς δὲ ἔῤῥιγεν, ὅ ἐστι [enit στυγεῖ. ὅτι δὲ τὸ στυγεῖν 
ἀπὸ τῆς γψυχϑοτατῆς παρῆκχται Στυγὸςς πολλαχοῦ εἴρηται. ( Vers. 114.) 10 δὲ ξῤῥιγε μέσος παρακχεί- 

20 μεγός ἐστι τοῦ “ῥιγῶ ῥιγήσω ἐῤῥίγηκα. δῆλον δὲ πολλαχόϑεν ὡς ἐπὶ μὲν βαρυτόνων ἰσοσυλλαβεῖ 

ὃ μέσος παρακείμενος τῷ ἐνεργητιχῷ, οἷον λέλειφα λέλοιβα, πέπεικα πέποιϑα, ἀπὸ δὲ περισπωμένων 
μιᾷ φασὶν ἐνδεῖ ὃ μέσος τοῦ προτέρου, οἷον, δουπῶ δεδούπηχα δέδουπα, oiov δεδουπότος Οἰδιπόδαο, 

χτυπῶ ἐχτύπηχα ἔχτυπα, οἷον, μέγα δ᾽ ἔκτυπε μητίετα Ζεύς" τοῦτο δέ τινὲς ἤγουν τὸ ἔχτυπε καὶ δευτέ- 
ρου ἀορίστου φασίν. ἔστι γὰρ ἀληϑῶς ὡς πὲρ ἔδουπον, οὕτω καὶ ἔχτυπον κατὰ τὸ ἔχραισμον zal τὰ 20 
ὅμοια. ᾿Αντιβολῆσαι δὲ καὶ νῦν τὸ συναντῆσαι καὶ ἄντην τὰς ὄψεις βαλεῖν. παρὰ μέντοι τοῖς ue 
“Ὅμηρον ἱχέσιος ἡ λέξις, καὶ σημαίνει τὸ ἄντην xci πρὸ ποδῶν τινὸς ῥίπτεσθαι. (Vers. 115.) Ὅτι 
χατασταλτιχὸν ϑρασέος μὲν, οὐκ ἀξιομάχου δὲ προμάχου τὸ, ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἵζευ ἰὼν μετὰ ἔϑνος 
ἑταίρων, τούτῳ δὲ πρόμον ἄλλον ἀναστήσουσιν οἱ δεῖνα. ( Vers. 118.) Ὅτι σεμνύνων. ὃ βασιλεὺς τὸν 
ἀναστησόμενον ἀντίμαχον TQ" Exropt φησίν" εἴ περ ἀδειής T ἐστὶ, χαὶ εἰ μόϑου ἐστὶν ἀκόρητος, quut 
μιν ἀσπασίως γόνυ κάμψειν, ἤτοι καϑεσϑῆναι, αἴ χε φύγῃσι. δηίου ἐκ πολέμου καὶ αἰνῆς δηιοτῆτος. 
Καὶ ὕρα τὸ φύγῃ. οὐ γὰρ ἀπέλϑῃ φησὶν ἢ ἄλλο τι ῥῆμα τοιοῦτον, ἀλλὰ φύγῃ, τὴν ἧτταν. αὐτῷ οἰω- 

ὅο γιξόμενος. τῷ δὲ φυγεῖν axo*AovÓov xoi τὸ ἀσπασίως γόνυ ἄρρεν. κεχμηχῶς γὰρ ἐν τῷ συντόνως 
φεύγειν ἀσπασίως καταχλιϑήσεται. πρόσχειται δ᾽ ἐνεταῦϑα τὸ ἀσπασίως πρὸς διαστολὴν ἑτεροίας καμ- 

πῆς γόνατος, ὁποῖαι πολλαί εἰσι καὶ ἀκούσιοι καὶ qogrixat. κάμπτεται δὲ γόνυ ἔστιν ὅτε καὶ ἱκετευτι- 539 

χῶς, 0 xol γονυπετεῖν λέγεται καὶ γόνυ κλίνειν xci συνϑέτως γονυκλινεῖν" χάμπτει δέ τις γόνυ καὶ 
ἐπὶ τιμῇ ἀνδρὸς ὑπερέχοντος καὶ ἐπὶ σώματος δέ ποτε ἰατοείᾳ. οὕτω γοῦν ἐν Ὀδυσσείᾳ ὁ “αερτιάδης 
μετὰ νῆξιν πολυήμερον κάμπτει σὺν γερσὶ καὶ γόνατα δι᾽ αἰτίαν ἀναγχαίαν τὴν ῥηθεῖσαν ἐκεῖ, 
(Vers. 117.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτε 0 ῥηϑεὶς τοῦ βασιλέως λόγος τὸ, εἴ περ ἀδειής τ᾽ ἐστὶ καὶ ἑξῆς. ἐχφοβητε- 

aoc ἐστι παντὸς τοῦ ἐν προχλήσει μονομαχίας ϑρασυνομένου. ἐ ἐπαναφορικὸν δὲ τὸ, εἴ πὲρ ἀδειής ἐστι καὶ 

εἰ μόϑου ἔστ᾽ ἀκόρητος, ἐ ἐπίτηδες καλλωπισϑέν. ἄλλως γὰρ ἀσφαλὲς εἰς φράσιν χαὶ τὸ, εἴ neo ἀδεής 

ἐστι καὶ μόχϑου ἀκόρητος" καὶ ὅτι ἀναγκαίως τῷ ἀδεὴς ἐπήνεκται τὸ, καὶ εἰ μόϑου ἀκόρητος. οὐ γὰρ 
ἐξ ἀνάγχης πᾶς ἀδεὴς, καὶ μάχης ἐστὶν ἀκόρεστος. Ὅρα δὲ καὶ ὕτι τοῦ κορῶ μέλλων οὐ μόνον διὰ τοῦ 
€ κορέσω, ἐξ οὗ ἀκόρεστος, ἀλλὰ χαὶ κορήσω, ἐξ οὗ ἐνταῦϑα τὸ, ἀκόρητος μόϑου ἤτοι μάχης ἀχόρε- 

ἄρσστος. τοῦτο δὲ τὸ νόημα *0 ποιητὴς πλατυνεῖ ἐν τῷ, πάντων μὲν κόρος ἐστὶ καὶ ἑξῆς. ᾿Φττικοὶ δὲ ἀκό- áo 
ρῆτον τὲ ἀκαλλώπιστόν φασιν, ὕϑεν καὶ βίον ἀκόρητον λέγουσι τὸν ἀφιλοχάλητον. wg πὲρ δὲ ἀκόρη- 
τος χαὶ ἀχόρεστος, οὕτω χαὶ ἀπόϑητος καὶ ἀπόϑεστος. ἡ δὲ λέξις iv ᾿Οδυσσείᾳ. ( Vers. rig: ) Τὸ δὲ, 
xci αἰνῆς δηιοτήτορ,, ταὐτολογιχόν ἐστι πρὸς τὸ, δηίου ἐχ πολέμου, φιλοτιμησαμένου τοὺ ποιητοῦ 

ἐνταῦϑα πολλαχῶς ὀνοιιάσαι τὴν μάχην. μόϑον τε γὰρ ἔφη παρὰ τὸ ὁμοῦ, φασὶ. ϑέειν τοὺς μαχομέ- 
ψους, καὶ πόλεμον παρὰ τὸ τὰς πόλεις Pru, xci δηιοτῆτα παρὰ τὸ δαίειν ἤτοι καίειν, ὅϑεν καὶ 
Πλούταρχος λαβὼν ἐξάψαι πόλεμον λέγει τὸ ἐξ ξεγεῖραι μάχην. διὸ καὶ οἱ παλαιοὶ πρὸς σύμβολον τοῦ κατὰ 



E 310 

540 

20 

3o 

40 

PAPOIZIA4 H. Vs.118— 124. 149 
* 

τὴν μάχην πυρώδους οὐ σάλπιγγι μόνον ἐν πολέμοις ἐχρῶντο, ἀλλὰ καὶ δαλῷ ἀφιεμένῳ συνίστων μάχην, 
ὡς xol ὺὐριπίδης δηλοῖ ἐν τῷ, ἐπεὶ δ᾽ ἀφείϑη πυρσὸς ἤτοι λαμπὰς, ὡς τυρσηνικῆς σάλπιγγος ἡχὴ» 
σῆμα φοινίου μάχης. περὶ δὲ τοῦ cóvov τῆς δηιοτῆτος. ὥς πὲρ χαὶ τῆς ταχυτῆτος χαὶ τῆς βραδυτῆτος 
xal τῶν ὁμοίων προπερισπωμένων, ἀμφιλογεῖται" οἱ μὲν γὰρ συνηγοροῦσιν ὀξέως τονοῦσϑαι τὰς αὐτῶν 

εὐθείας, δηιοτὴς γάρ φασι xoi ταχυτὴς καὶ βραδυτής" πλείους δὲ ἀντιλέγουσι γενναιότερον, fl'a* ovro- 5o 
γοῦντες καὶ αὐτὰ χατὰ τὸ φιλότης φιλότητος, κακότης κακότητος. Ὅρα δὲ καὶ Urt τὸ δήιον μάχης ἐπίϑε- 
τον ὃν ἐν τῷ, δηίου ἐκ πολέμου, εἰς ὄνομα γέγονεν αὐτῇ, ἐν τῷ, καὶ αἰνῆς δηιοτῆτος. ( Vers. 118.) 
Τόνυ δὲ κάμψειν ὅτε οὐ μόνον ἐπὶ ἀναπαύσεως λέγεται ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ ὑποταγῆς καὶ ἐπὶ ἱκετείας καὶ 
ἄλλως δὲ, ἤδη ἔγνωσται. (Vers. 120.) Ὅτι διττολογεῖ καὶ ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς φανερῶς ἐν τῷ, ὡς 

εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας αἴσιμα παρειπὼν, ὁ δ᾽ ἐπείϑετο. ἤρχει γὰρ καὶ τὸ ἐν μόνον εἰπεῖν. 
χαὶ τὸ μὲν εἰπὼν καὶ παρειπὼν ἔγουσι πολλὴν διαφορὰν, ὡς kid παρειπεῖν λαμβανομένου ἐπὶ παραινέ- 

σεως. (Vers. 121.) Τὺ δὲ παρέπεισε καὶ τὸ, 0 δ᾽ ἐπείϑετο, κατὰ μόνην διαφέρουσι τὴν σχέσιν τοῦ πεί- Go 
Ü'ovrog καὶ τοῦ πειϑομένου. ὁ γὰρ πείϑων πειϑόμενον πείϑει, καὶ οὐδεὶς ἂν ἐρεῖ πεῖσαι τὸν μὴ αὐτῷ πει- 
σϑέντα, ἵνα μὴ καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ ῥηϑῇ τὸ τοῦ κωμιχοῦ, τὸ, οὐ πείσεις, οὐδ᾽ ἣν πείσῃς. ἔστι δ᾽ εἰπεῖν zai ὅτι 
τὸ, παρέπεισεν, ὁ δ᾽ ἐπε Pero, ἐ ev ταὐτολογίᾳ εἰπὲν ὃ ποιητὴς διὰ τοὺς τῷ δοχεῖν μὲν πείϑοντας, οὐ μὴνθ70 

καὶ τῇ ἀληϑείᾳ πείϑοντας, ἵνα εἴπῃ ὅτι ὁ βασιλεὺς οὐ μόνον ἔδοξε πεῖσαι, ἀλλὰ καὶ ἀληϑῶς i ἔπεισε τὸν 

ἀδελφόν. ἐχτείνει δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ παρειπὼν τὴν παραλήγουσαν τῆς παρὰ προϑέσεως. ᾿Ιστέον δὲ ὦ ὅτι 

τε τὸ εἰπὼν καὶ τὸ παρειπὼν χατὰ τὴν ϑέσιν, ἣν ἔχουσι, παρίσωσιν ποιοῦσι, καὶ ὅτι χαϑὰ ἐκ τοῦ εἶπον 

δευτέρου ὅρου γίνεται ἀναλόγως ὃ εἰπὼν, οὕτω xci ἐκ τοῦ εἶπα πρώτου ὕρου ὁ εἴπας, οὗ "χρῆσις 10 
πλατεῖα. τούτου δὲ πλάγιοι οὐκ ἐτρίβησαν ὡς τοῦ εἰπών. ( Vers. 122.) Ὅτι ἐν οἷς μὲν ἔλεγεν ὁ ποιητὴς 
ὅτι ἐχάϑηντο αἱ στίχες πεφρικυῖαι κορύϑεσιν, ἐοίκασιν αἱ τάξεις μὴ ἀφοπλισϑῆναι. οἷς δὲ ἐνταῦϑα 
λέγει ὅτι γηϑόσυνοι οἱ τοῦ ]MeveAcov ϑεράποντες ἀπ᾽ ὥμων τεύχε ̓ ἕλοντο; δηλοῖ ἀφωπλίσϑι " Tag στί- 
dae: εἶ γὰρ 0 βασιλεὺς ἀφωπλίσϑη, καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἄρα. χαὶ πρὸ τούτου δὲ εἰπὼν ὃ Μενέλαος & 

εἰπὲν, εἶτα κατεδύσατο τεύχεα καλά" καὶ 0 Aag δὲ μετ᾽ ὀλίγα κορύσσεται vot χαλκῷ, οἷα δηλονότι 

ἀποδὺς. πρὸ "τούτου τὰ ὕπλα, 0 ἐστιν οὖν κἀνταῦϑά τις ἀμφιβολία, οἷα τοῦ Ὁμήρου μὴ ἐπισημηνα- 20 
μένου τὸ πρᾶγμα σαφῶς. Σημείωσαιν δὲ ὡς ἡδίνατο μὲν ὃ ποιητὴς ἅμα τῷ λόγῳ τοῦ " Exropoc ἀνα- 
στῆσαι τοὺς πρὸς ἐχεῖνον ἀντιπάλους, ὃ δὲ ἐπίτηδες ἄλλως ἐποίησεν, ἵνα χαὶ τὸ πρᾶχμα τα υτδνν 

εἴη, καὶ χώραν δὲ σχοίη ποικιλίας χάριν τό τε γνωσϑὲν ἐπεισόδιον τοῦ ενελάου, καὶ ἑξῆς δὲ τὸ 

τοῦ Μέστορος, καὶ πλατυνϑείη χατά τι χρῆμα δαιδάλεον δι᾿ αὐτῶν ἡ ποίησις. περὶ μὲν οὖν Διενελάου 

ἔγνωσται τὰ προειρημένα. ὃ δὲ Νέστωρ * εὐϑὺς ὀνειδίσει τε τοὺς LAAQvag καὶ μονομαχίαν ἑαυτοῦ ma- 5o 

λαιὰν ἱστορἷσει λαμπρὰν, ἀποσεμνυνόμενος, ὡς xai ἐν ἄλλοις ποιεῖ, " οὕτως ἐρεϑίσει ἐννέα πάντας 

ἀναστῆναι χατὰ τοῦ “Ἕχτορος, ὡς ἐν τοῖς ἐφεξῆς φανήσεται. i ag. 124.) Ὅτι δυσανασχετῶν ὃ γέρων, 

ἐφ᾽ οἷς οἱ ᾿Αἰχαιοὶ ὀχνοῦσι τὴν ἐξητημένην μονομαχίαν, T TO καὶ ἀλλαχοῦ κείμενον ὦ πόποι, ἢ μέγα 

πένϑος ᾿“χαιίδα γαῖαν ἱκάνει. εἶτα τὸν Πηλέα ἐπαινῶν ἐπάγει" ἢ x μέγ᾽ ",οὐμ δξειο γέρων ἱππηλάτα 

Πηλεὺς, ἐσϑλὸς Μυρμιδόνων βουληφόρος η) δ᾽ ἀγορητής." τοῦ πολεμεῖν γὰρ ἤδη καὶ ὁ Πηλεὺς διὰ 

γῆρας πεπαυμένος, χαϑὰ καὶ Ó ἰνέστωρ, λό" γοις μόνοις ἐνέπρεπεν, εἰδὼς δὲ ταῦτα λέγει ὃ Νέστωρ᾽ 

πειρασϑῆναι γὰρ τοῦ Πηλέως αὐτὸς get ὃν καὶ ἱππηλάτην 6 ἔφη; ὡς ἦν ὅτε τοιοῦτον ὄντα, zaDa 

που χαὶ ὃ Πρίαμος εὐμελίης λέγεται. ἐν δὲ τούτοις λεληϑυϊά τις παρήχησις τὸ, ἱππηλάτα Πηλεύς. καὶ 

ταῦτα μὲν οὕτως. ᾿Ιστέον δὲ ὡς μέγα κακὸν χρίνουσιν οἱ λογισμῷ διοιχούμενοι, ἐφ᾽ ᾧ οἱ μὲν ἐχϑροὶ 

χαίρουσιν, οἱ δὲ φίλοι βαρέως φέρουσιν, ὡς καὶ ἐν τῇ αἱ ῥαψῳδίῳ δ᾽ Ὁμηρικὸς ῥήτωρ ἔφη, μέγα μὲν 

πένϑος εἰπὼν τὴν ̓ “Ιχαιίδα γαῖαν ἕξειν, γηϑήσειν δὲ τοὺς περὶ Πρίαμον, ἐὰν ᾿“χιλλεὺς καὶ ᾿Δγαμέμνων 

μάχωνται. εἰ δὲ καὶ τοιοῦτον εἴη τὸ κακὸν ὡς μὴ μόνον τοὺς φίλους βαρύνεσθαι, ἀλλὰ xci αὐτοὺς 

τοὺς ἐχϑροὺς δυσχεραίνειν, ὑπερβολὴ πάντως τοῦτο ἐστὶ δυσι υχήματος, ὡς ὃ αὐτὸς ῥήτωρ, ἐπιτείνων 
τὸ νύημα ἐνταῦϑα φησί. λέγει γὰρ ὡς καὶ πᾶσα μὲν ἡ ̓ ἀχαιὴς γῆ λυπηϑήσεται ἐπὶ τοῖς νῦν γινομέ- 

γοις καὶ αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἧττον ὁ Πηλεὺς, ὃς διὰ τὸν υἱὸν pido ἐγθιαίρων τοὺς ᾿χαιοὺς χαίρειν 

ὀφείλει ἐπὶ δυστυχοῦσιν αὐτοῖς, μονονουχὶ λέγων, ὡς δεινὸν μὲν εἰ γελώμεϑα τοῖς ἐχϑροῖς, μεῖζον δὲ 

4o 
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δεινὸν, εἰ xci αὐτοὶ συλλυποῦνται διὰ μέγεθος τοῦ κακοῦ. δῆλον οὖν ὅτι ἐν τῇ α' μὲν ῥαψῳδίᾳ ὑπέ- 

5o ϑετο φίλους λυπουμένους καὶ ἐχϑροὺς χαίροντας, ἐνταῦϑα δὲ λυπουμένους χαὶ φίλους τὴν dpa 
δηλαδὴ γὴν, xci ἐχϑροὺς δὲ, τοὺς ἀμφὶ τὸν Πηλέα δηλονότι, ὅς ποτέ μέ φησιν εἰρόμενος, 0 ἐστιν 

ἐρωτῶν, μὲγ ̓ἐγήϑεεν q ᾧ ἐνὶ οἴκῳ, πάντων ᾿Αργείων ἐ ἐρέων, τουτέστιν ἐρευνῶν, γενεήν. Té τύχον τε, τοὺς 
viv εἰ πτώσσοντας vq “ ἔχτορι πάντας ἀκούσει, πολλά xev ϑεῷ φίλας ἀνὰ χεῖρας ἀείραι ϑυμὸν ἀπὸ 

μελέων δῦναι δόμον "Aidog εἴσω, ὅ nto τοῦ ϑανεῖν ἐστὶ περίφρασις., οἰκεῖον ὃν ἐπὶ παντὸς λέγεσϑαι 
ἀπευχυμένου τὸ e. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι xal ἐν τῇ α΄ ῥαψῳδίᾳ ὁμοίως τοῖς ἐνταῦϑα ὁ σοφὸς γέρων προου- 

μιασάμενος τὸ ἐφεξῆς διαφόρως ἐξήνεγκεν, ἐκεῖ μὲν αὐξήσας τὸ “Ἑλληνικὸν χακὸν ἐκ τοῦ γηϑῆσαι ἂν 
τὸν Πρίαμον, ὧδε δὲ ἀπὸ τοῦ λυπηϑῆναι ἂν τὸν Πηλέᾳ.᾿ Erw ἰστέον ὅτε καὶ παρ᾽ ᾿Ηροδότῳ εὕρηται 

σχῆμα ὅμοιον τῷ μηριχῷ ἐν τῷ, ἡ κε μέγ᾽ οἰμώξειεν ὃ Πελοπίδης ᾿Δγαμέμνων, εἰ πύϑοιτο Σπαρ- 541 

τιάτας τὴν ἡγεμονίαν ἀφαιρεῖσϑαι ὑπὸ Συρακουσίων καὶ 1 Ἑἕλωνος. δοκεῖ δὲ ὁ Νέστωρ πεῖραν ὡς ἐῤῥέθη 
ἐσχηκέναι τοῦ Πηλέως, ὅτε περὶ ᾿Αχιλλέως εἰς ἐχεῖνον ἐπρέσβευσε. βαρύνεται δὲ ὁ γέρων οὐ μόνον διὰ τὸ 
“Ελληνιχὸν αἶσχος, ἀλλ᾽ ὅτι zal αὐτὸς ψευσάμενος τῷ Πηλεῖ ἀπελεγχϑήσεται, ἐφ᾽ οἷς ἐκείνου ἐρωτῶντος 

θο αὑτὸς ἀπεσέμνυνεν, ὡς εἴρηται, τοὺς “Ἕλληνας. (Vers. 127.) ' Ev-02 roig ῥηϑεῖσι τὸ μὲν ἐγήϑεεν ὥς περ 
καὶ τὸ ἐγήϑησε καὶ τὸ γηϑῆσαι καὶ τὸ γηθήσειν περισπωμένου ἐστὶν ἐνεστῶτος τοῦ γηθῶ, οὗ ὃ μέλλων 

γηϑήσω. Δωριεῖς δὲ γαϑεῖν αὐτό φασι. τὸ δὲ γήϑω οὐ πάνυ σύνηϑες. Τὸ δὲ ἐρέων καὶ τὸ αὐτοῦ ϑέμα 
πρωτότυπά εἰσι τοῦ ἐρευνῶ καὶ ἐρευνῶν. παραγωγὴ δὲ αὐτῶν κατὰ τὸ ἱκνῶ καὶ οἰχνῶ. ὡς γὰρ ἵχω ἱκνῶ, 
οἴχω οἰχνῶ, οὕτω ἐρέω ἐρεύω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ V Δωριχῶς ἐρευνῶ κατὰ χρῆσιν κοινήν. ἄλλως γὰρ κατὰ 
᾿Ηρακλείδην βαρύνεσϑαι ὥφειλεν, οὐ μόνον διότι Αἰολικόν, φησι, τὸ ἐρεύω, ἀλλὰ καὶ ὅτι πάντα τὰ 

θ71 πλεονάσαν᾽τα τῷ vv ὁμοτονεῖ τοῖς πρωτοτύποις, οἷον ἐλάω ἐλαύω Αἰολικῶς, καὶ ἐλαύνω κατὰ Δωριεῖς, 20 
ϑύω ϑύνω, δύω δύνω. τὸ δὲ πτώσσειν πτήσσειν φασὶν οἱ μεϑ' Ὅμηρον, καὶ γίνεται ἀπὸ μὲν τοῦ 
πτώσσειν ὃ πτωχὸς xci ὁ πτὠξ, ἀπὸ δὲ τοῦ πτήσσειν τὸ χατεπτηχέναι καὶ ὃ χατεπτηχώς. τοιαύτης 
δὲ σχευωρίας xai τὸ ἔῤῥωγε καὶ διεῤῥηχὼς xoi ῥῆγμα καὶ ῥωχμὸς καὶ ῥωγαλέος. καὶ ὧδε μὲν καὶ ταῦτα. 
( Vers. 132. sqq.) Ὁ δὲ γέρων Νέστωρ καταιδέσας τοὺς ᾿Αχαιοὺς, ἐν οἷς φϑάσας εἶπε λυπηϑήσεσθαι 

ἂν καὶ τὸν ἐχϑρὸν Πηλέα, εἰ uad τὰ χατ᾽ αὐτοὺς, μεταχειρίξεται τὴν δημηγορίαν ἄλλως, ἄνδραγα- 

ϑίαν καιρίως οἰκείαν ἱστορῶν μονομαχικὴν, δι᾿ ἧς ἐντρέψει τοὺς "EAAgvag. φησὶ γοῦν" at γὰρ ϑεὲ 
πάτερ ἡβῶμι ὡς ὅτ᾽ ἐπ᾿ ὠχυρόῳ ποταμῷ Κελάδοντι μάχοντο ἀγρόμενοι 1HvAio τε καὶ ᾿ρκάδες ἐγχεσί- 
μωροι Φειᾶς nag τείχεσσιν ᾿Ιαρδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα" τοῖσι δ᾽ ᾿Ερευϑαλίων πρόμος καὶ τὰ ἑξῆς. 
(Vers. 133.) Ὅρα δὲ ὡς τὸ ὠχυρόῳ τοῦ μέτρου μὴ ἀπαιτήσαντος οὐκ ἐδίπλασε τὸ ᾧ κατὰ τὴν ἐν τοῖς 

10 τοιούτοις ᾿“ττικὴν ἀναλογίαν. ἐν δὲ λόγῳ πεζῷ, καϑὰ τὸ χρυσοῤῥόας καὶ τὸ γλυκύῤῥοον καὶ τὸ πο λύῤ- 30 
ῥυτον xol ὅσα τοιαῦτα, οὕτω xci τὸ ὠχύῤῥοος διπλάζει τὸ ἀμετάβολον. Ὁ δὲ ῥηθεὶς Κελάδων ποτα- 
μοῦ κλῆσις ἐστί. ἄλλως γὰρ οὐ δύνοται δύο ἐπίϑετα ὁμοῦ κεῖσϑαι δίχα κυρίου 1, προσηγοριχοῦ. ἐν δέ 
γὲ τῷ, πόντος κελάδων, ἐπίϑετόν ἐστιν ἡ τοιαύτη λέξις. ( Vers. 134.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὕτε xa ὃν 
λόγον ἐν τῇ δ΄ ῥαψῳδίᾳῳ τὸ ἰόμωροι ἐχτείνει τὴν παραλήγουσαν, οὕτω χαὶ ἐνταῦϑα τὸ ἐγχεσίμωροι, καὶ 

τὰ ἐχεῖ γραφέντα χρήσιμα χἀνταῦϑα εἰσί. (Vers. 135. ) Φειὰ δὲ πόλις παρὰ τὴν Ἦλιν, περὶ ἣν Iag- 

δανος ῥέει ποταμὸς, ὃ χρησιμεύσας εἰς Ἰορδάνην τοῖς τοὺς Ὁμηρικοὺς συῤῥάψασι ϑειότερον Κέντρωνας. 

ταύτης τῆς Φειᾶς ἢ 7 παραλήγ ουσα διφορεῖται. φέρεται γὰρ ἐν τῇ χατὰ στοιχεῖον ἀναγραφῇ τῶν ἐϑνικῶν 
τοιαῦτα τινά" Φεὰ πόλις ̓ Εἰλείας, ἣν Ὅμηρος μετὰ τοῦ D γράφει. Φειᾶς πὰρ τείχεσι" ταύτης ὃ πο- 

λίτης Φεαῖος. παρακατιὼν δὲ ὃ ταῦτα ἐχεῖ γράψας καὶ οἷον ἐχλαϑόμενος φησὶ τὸ αὐτὸ ἄλλως" Φιὰ 
πόλις τῶν περιμάχων Μεσσηνίοις καὶ «Ζάκωσιν. Ὅμηρος, Φιᾶς πὰρ τείχεσι. τὸ δὲ ἐθνικὸν ταύτης 4o 

Φιεὺς xc Φιάτης χαὶ Φιαῖος. χαὶ οὕτω μὲν ἐχεῖνος. αἱ μέντοι ἀλλαχοῦ φερόμεναι Φηραὶ 1 Ἐρήνοις 

20 ὁμοροῦσι xarà τὸν γεωγράφον, ἀφ᾽ ὧν ὃ Νέστωρ Τερήνιος. Τὸν δὲ ᾿Ιάρδανον οὐ μέγαν ποταμὸν 

ἡ ἱστορία "ἔχει, ὡς ὃ αὐτὸς γεωγράφος. δηλοῖ i ἐν οἷς λέγει" Φειὰ ἄκρα χαὶ πολίχνη. ἔστι δὲ καὶ ποτά- 

id πλησίον ὃ ̓Ιάρδανος. λέγει δ᾽ ὃ αὐτὸς καὶ ὅτι μετὰ τὸν αἰγιαλὸν τῶν Πισατῶν ἄχρα Φειά. ἦν δὲ 

καὶ πολίχνη, ὡς ὃ ποιητὴς. Φειᾶς πὰρ τείχεσι. τοῦτο δέ τινὲς Χάας φασὶ δεῖν γράφειν, πόλις δὲ 

ὑπῆρξε πλησίον “επρέου, περὶ ἧς γενέσϑαι φασὶ πόλεμον, ὃν ἔφρασεν Ὅμηρος, ᾿Αρχάσι πρὸς llv- 
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λίους. ἐχόντων δὴ καὶ τῶν εἰρημένων οὕτως, ὃ Νέστωρ προσφυῶς τῷ παρόντι τόπῳ παλαιὰν μονομαχικὴν 
ὡς προσεχῶς ἐλέχϑη ἀνδραγαϑίαν ἐκτίϑεται, ( Vers. 156. sqq.) ἀφηγούμενος ὅπως Πυλίων xci Apxa- 
δὼν μαχομένων ἀνεῖλεν αὐτὸς ἐν μονομαχίᾳ τὸν ᾿ἀρκάδα ᾿ρευϑαλίωνα. φησὶ γάρ" τοῖσι δ᾽ ᾿Ερευ- 
ϑαλίων, roig δηλωθϑεῖσι δηλαδὴ ᾿Δρκάσι, πρόμος ἵστατο ἰσόϑεος φὼς, τεύχε᾽ ἔχων ὥμοισιν ᾿4“ρηιϑόοιο 
ἄνακτος, δίου “Αρηιϑόου, τὸν ἐπίκλησιν χορυνήτην ἄνδρε ἐς κίχλησκον καλλίζωνοί τὲ γυναῖχες, οὕνεκ᾽ 
ἂρ οὐ τόξοισι μαχέσκετο δουρί τε μαχρῷ, ἀλλὰ σιδηρῇ κορύνῃ ῥηγνυσχε φάλαγγας. εἶτα xa ἱστορίαν 

λεπτολογῶν λέγει καὶ πῶς τὰ τοῦ "Aon ϑόου τεύχεα ἧσαν παρὰ τῷ ̓ δρευϑαλίωνι, xat φησιν ὅτι τὸν Aori- 
ϑοον Zvxoopyog ἔπεφνε δόλῳ, οὔτι χράτει γε, στεινωπῷ ἐν ὁδῷ, οϑ᾽ ἂρ οὐ χορύνη οἱ ὄλεϑρον χραῖσμε 

σιδηρείη. πρὶν “γὰρ “υχόοργος ὑποφϑὰς δουρὶ μέσον περόνησεν, ὁ δ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσϑη, τεύχεά 1^ 30 
10 ἐξενάριξε, τά οἱ πόρε χάλκεος Lone. καὶ τὰ μὲν αὐτὸς ἔπειτα φόρει μετὰ μῶλον Ἄρηος" αὐτὰρ ἐπεὶ 

«“υχόοργος ἐνὶ μεγάροισιν ἐγήρα, δῶχε δὲ, ἤγουν ἔδωχε δὴ, Βρευϑαλίωνι φίλῳ ϑεράποντε φορῆναε, 
ἤγουν φορεῖν, ὡς πολλαχοῦ κεῖται, καὶ οὕτω τῇ ἱστορίᾳ παρεχβὰς ἔχεται αὐϑις τοῦ προχειμένου καὶ 
φησί" τοῦ 0 γε τεύχε ἔχων, ὁ ᾿Ερευϑαλίων δηλαδὴ, προοκαλίζετο πάντας ἀρίστους" οἱ δὲ μάλα ἐτρό- 
μεον, ὡς καὶ νῦν δηλαδὴ τὸν " Exrogo οἱ ᾿Ζ4χαιοὶ, καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη, ἀλλ᾽ ἐιιὲ ϑυμὸς ἀνῆχε 
πολυτλήμων πολεμίζειν ϑάρσεϊ ᾧ, ἤγουν κατὰ ἴδιον ϑάρσος καὶ ovy ἑτέρωϑέν μοι ἐντεϑὲν, ὡς νῦν 
ἐγὼ ϑαρσοποιεῖν τοὺς ᾿Αχαιοὺς βούλομαι. γενεῇ δέ, φησι, γεώτατος ἔσχον ἁπάντων xoci μαχόμην οἱ 

ἐγώ" δῶχε δέ μοι εὖχος Av». εἰτα ὁ γέρων τὴν ἑαυτοῦ ἀνδραγαϑίαν αὔξων φησί" τὸν δὴ μήκιστον 
xol χάρτιστον χτάνον ἄνδρα. καὶ ἐφερμηνεύων τὸ μήκιστον ἐπάγει" πολλὸς γάρ τις ἔκειτο παρίορος 

ἔνϑω καὶ ἔνϑα. ἐπὶ δὲ τούτοις ἐπιφέρει τὸν τῆς ἱστορίας σκοπὸν, 0 ἐστι τὴν καὶ προδηλωϑεῖσαν ἀξίω- 
20 Ot τοῦ διηγήματος, εἰπών" εἴϑ᾽ ὡς ἡβώοιμι, βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη" τῷ xs τάχ ἀντήσειε μαΐχης áo 
542 χορυϑαίολος “Εχτωρ, ἤγουν ταχὺ ἂν εὗρε τὸν ἀντιστησόμενον, ἐμὲ δηλαδὴ, ὡς μὴ δεησόμενον τοῦ 

ἐρεϑίσοντος. ὑμέων δέ, φησιν, οἵ meg ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν. οὐδ᾽ οἱ προφρονέως μέμαϑ᾽ “Εχ- 
τορος ἀντίον ἐλϑεῖν, ὀνειδίζων ἐνταῦϑα ὡς αὐτὸς μὲν χαὶ νεώτατος ὧν καὶ μήπω ἀριστεὺς ἐτόλμησέ 

ποτὲ χατὰ μηκίστου καὶ καρτίστου ἀνδρὸς, τῶν δὲ ᾿4χαιῶν τὸ ve πλῆϑος χάϑηται νῦν ὑποτρέμον xai 
οἱ ἀριστεῖς δὲ ὀκνοῦσιν ἀντιστῆναι rQ χτορι. (Vers. 132.) Καὶ ὅρα ὅτι ἐν τῷ ῥηθέντι διηγήματν 
ὁ ποιητὴς τῆς εὐχτικῆς ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ, αἰ γὰρ ἡβῷμι ἀντὶ τοῦ, εἴϑε ἀχμάζοιμι, καὶ μεταξὺ διη- 
γησάμενος ἃ ἤϑελεν, εἰς ὁμοίαν πάλιν εὐχὴν κυκλικῶς τὸν λόγον συνέκλεισεν, εἰπών" εἴϑε ὡς ἡβώοιμι 
xal ἑξῆς, ὡς ἀνωτέρω κεῖται. Σημείωσαι δὲ ὅτι ἐπίτηδες τὴν ἱστορίαν ταύτην καὶ ὑπὲρ ἑαυτοῦ εἰς 
παράδειγμα ὁ ὃ ποιητὴς παρήγαγε, δὲ “κνὺς ὡς οὐδέν τι καινὸν ποιεῖ πλάττων μονομαχίας, & γε καὶ οἱ 

$o παλαιοὶ οὕτω ποτὲ ἐποίουν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ τὸν Π]ῆςνέσϑιον, ὡς ἐν τῇ ἀρχὴ τὴς ῥαψῳδίας ταύ της 

ἐῤῥέϑη, τὸν ὑπὸ 4A: ἑξάνδρου πεσόντα πρεσβύτερον τοῦ Νέστορος νομισϑῆναι οὕτω συνῆκται παρά 
τινων. ΜῆΊηενέσϑιος ὁ ο ῥηϑεὶς υἱὸς ἣν "Agi oov TOU χορυνήτου, ὡς ἐχεῖ ἐῤῥέϑη" ὃν χορυνήτην ὁ “Ἱυχοῦρ- 

γος δόλλῳ ἀνελὼν εἶχε τὰ ὅπλα. τὰ δὲ τῶ μετὰ ταῦτα ὁ τοιοῦτος “υχοῦργος 'É ρευϑαλίωγι δέδωχε 50 

φορεῖν, τούτων δὲ ὃ Νέστωρ γεώτατος ὧν, ἡβάσχων γὰρ ἦν, ἀνεῖλεν , ὥστε, φασὶ, 700): ἐγένηται 
τοῦ τότε νεωτάτου Νέστορος ὃ 0 ῥηϑεὶς Μενέσϑιος, καὶ εἴη ἂν ovy 0 Νέστωρ καϑ' Ὅμηρον πρεσ͵ 2v τατος 

τῶν στρατευσάντων εἰς "Iv, ἀλλὰ μᾶλλον ὃ δη]ιενέσϑιος. λύεται δὲ παρὰ τῶν παλαιῶν τὰ τῆς 

τοιαύτης ἀπορίας πιϑανώτατα, δεικνύντων τὸν Νέστορα παλαιότατον. “φασὶ γὰρ οὕτω πως ἐν ὑποϑέ- 

σεῶὼς σχήματι, ὅτι ϑετέον, ὡς ἐπὶ βρέφει τῷ υἱῷ Μενεσϑίῳ τέϑνηκεν ὁ πατὴρ “ρηΐϑοος ; φονευϑεὶς 
ὑπὸ «Τυκούργου, οὐ xaT. ἀνδρίαν ἀλλὰ δόλῳ, οἷα γηραιοῦ ὡς εἰκὸς ὄντος καὶ μὴ δυναμένου χράτει 

4o περιγενέσϑαι. τεϑνηκχότος δὲ τοῦ “Τυχούργου μετ᾽ οὐ πολὺ διὰ τὸ ἔτι πλεῖον τοῦ γήρως διάδοχος τῶν 
᾿Δρηιϑόου ὕπλων ᾿βρευϑαλίων γενόμενος ἀναιρεῖται ὑπὸ Νέστορος" εἰ μὴ βρεφύλλου c ὄντος τοῦ Meve- 

σϑίου ἠδύνατο Νέστωρ ὕπλα αἴρειν κατὰ ᾿Ερευϑαλίωνος, εἴη ἂν χρόνοις πολλοῖς τοῦ Μενεσϑίου πρό- 

τερος, διὸ καὶ γηραιότατος. οὐδὲν γὰρ ἀπεικὸς τὸν δηενέσϑιον οὔπω οὐδὲ δύο ἐτῶν εἶναι, ὅτε o Né 

piod ἀνεῖλε τὸν χαὶ ἐν τῇ " ῥαψῳδίᾳ χείμενον ᾿Πρευϑαλίωνιε, ὃς χαϑὰ τὸ κύριον ὁ ὁ Φοῖνιξ ἀπὸ τοῦ 

ὡς "“εἰχὸς πε γοινίχϑαι τὴν ὄψιν χυμῷ quii χαλεῖσϑαι δοκεῖ, οὕτω καὶ αὐτὸς ἃ ἀπὸ τοῦ ἐρεὺ "Seo at, θο 

φυλαχϑείσης τῆς εὖ διφϑόγγου, ὡς καὶ ἐν τῷ ̓ Βρευϑέδανον καὶ ἐνέοευϑες, διὰ τὸ μὴ ἔχειν καχοφω- 
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νίαν. ἔνϑα γὰο καχοφωνεῖται 7] παραγωγὴ, ἐχεῖ ἐχτρέχει τὸ ἕ τῆς διφϑόγγου, ὡς καὶ ἐν τῷ ἐρυϑρόν" 

ἐρύϑω γὰρ ἐρευϑερὸν, καὶ ἐν συγκοπῇ ἐρευϑρὸν xai ἀπελεύσει τοῦ & δι᾿ εὐφωνίαν ἐρυϑρὸν, ὑμοίως τῷ 

ψεύδω ψευδὴ ρὺς, ψευδρὸς καὶ ψυδρὸς, ὡς τὸ, ψυδραῖσι φήμαις. xai ἄλλως δὲ εἰπεῖν, ἐκ μὲν τοῦ 

ἐρεύϑω ἐγεστῶτος γίνεται τὰ εἰρημένα χαὶ εἴ τι ZGT αὐτὰ φυλάττει τὴν εὖ δίᾳϑογγον" ἐχ δὲ τοῦ ἤρυ- 
672*9ov P ἀορίστου ὁμοίου τῷ ἐλείϑω ἤλυϑον γίνεται zcl τὸ ἐρυϑηρὸν καὶ ἐν συγχοπῇ ἐρυϑρὸν χαὶ τὸ 

ἐξ αὐτοῦ χοινότερον λεγόμενον ἐρυϑρόδανον καὶ τὸ ἐρύϑημα, ἤδη δὲ xai νῆσος ᾿Ωχεανίτις ἡ ἡ Ερύϑεια 

ἢ τοῦ T'ijovóvov, ὁμωνυμοῦσα pig τῶν μυϑικῶν πολλῶν f “ἐχεανίδων. δῆλον δὲ xci Ori ᾿Ερευϑίων 
ἐστὶ τὸ πρωτόϑετον, ἡ δὲ aX συλλαβὴ ἐπλεόνασε διὰ λειότητα φωνῆς, 0 περ ἔν τε ὀνόμασι γίνεται τοῖς 
διὰ τοῦ ἀλέος, καὶ ἐν τῷ μάσσω μαλάσσω χαὶ στάζω σταλάζω. ( Vers. 137.) Ὅρα δὲ ὅτι καὶ τὸν ᾽Δρηί- 
ϑοον δὶς ὠνόμασεν ἐπαναληπτιχῶς ἐν ἑνὶ τόπῳ διὰ τὸ ἔνδοξον τοῦ ἀνδρὸς, εἰπὼν ὁμοιοπτώτως, ὡς ἔϑος, 

᾿Δρηιϑόου ἄνακτος, δίου “Δρηιϑόου. (Vers. 1358.) Τὸ δὲ ἐπίχλησιν παρὰ τοῖς ὕστερον avyzoniv τὸ 
ἐπίκλην ἐπίῤῥημα πεποίηκεν, 0 δηλοῖ κλῆσιν τινὰ ἑτέραν ἐπὶ κυρίῳ ὀνόματι νόμῳ ἐπιϑέτων. ἐνταῖϑα 
δὲ zal τρόπος ἐτυμολογίας ὑποφαίνεται ἐν τῷ, ἐπίχλησιν κίχλησχον. τὸ γὰρ καλεῖν ἐν ἀμφοτέραις 
ἐτυμολογιχῶς παρηχεῖται ταῖς λέξεσιν. ᾿Ομοίου δὲ τρύπου xal τὸ, χορυνήτην ἐκάλουν ἄνδρες xci χαλ- 

τ: , - ' -— , , , , a - - , 

10 λίζωνοι γυναῖχες, διότι σιδηρῷ χορύνῃ δήγνυσκε φάλαγγας" ἐτυμολογία γὰρ évraU*Ó« τοῦ κορυνήτου 

ἐστί. Κορύνη δὲ, ἣν καὶ αὐτὴν δὶς ἔφη, ἐπιμείνας διὰ τὸ τῆς λέξεως χαίριον, ἁπλῶς μὲν πᾶσα ῥάβδος 
χεφαλωτὴ παρὰ τὴν κάραν, ὅϑεν χαὶ ἡ κόρυς" εἰ δὲ τὸ τοῦ ξύλου ἐξ ἄχρου παχὺ σιδηροῦν εἴη, τότε xci 
σιδηρείη χορύνη λέγεται ἀπὸ τοῦ κεφαλωτοῦ μέρους οὕτω χληϑεῖσα, ὥς περ καὶ ῥέπαλόν τι λέγεται ἀπὸ 
τοῦ ἄχρου μὴ ὀρϑοῦ ὄντος, ἀλλὰ ῥέποντος. οὕτω καὶ ἡ πολεμικὴ κάμαξ ἀπὸ ξύλου συγκειμένη καὶ σιδή- 
ρου δόρυ μὲν λέγεται διὰ τὸ ξύλον, αἰχμὴ δὲ διὰ τὸν σίδηρον. ᾿Ιστέον δὲ ὡς οὐ δῆλον εἴτε ἡ κεφαλὴ τῆς 
ῥηϑείσης χορύνης μόνη σιδερᾷ ἣν, εἴτε xci 07. ἤν αὐτὴν σίδηρος συνεχρότει, ὡς πέρ καὶ δόρυ τὸ μὲν αἰχμὴν 

μόνην stys σιδηρᾶν, τὸ δὲ ὁλίσίδηδον ἣν κατὰ τὸ σίγυμνον, ἢ μᾶλλον σύγινον, περὶ οὗ προδεδήλωται. 
( Vers. 139.) Τὸ δὲ καλλίζωνοι ταὐτόν ἐστι τῷ εὔζωνοι. τὸ μέντοι βαϑύξωνοι ἑτεροῖον ἐστί. τὸ δὲ καλ- 
λίπεπλοι περιττότερον τούτων ἐστί. περίπυστον δὲ δηλοῖ ἄνδρω, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται, τὸ καὶ ἂν- 

δράσι. χαὶ γυναιξὶ περιῴδεσϑαι. ( Vers. 14i.) Τὸ δὲ, ónyvvoxs φάλαγγας, ἀφορμή ἐστι xci αὐτὸ 

συνϑέτου ὀνόματος τοῦ ὁ) ξήνωρ., ὃς φάλαγγας ῥήγνυσιν ἀνδρῶν. (Vers. 142.) “Ζυχοῦργος δὲ ὃ ἐν- 

“οταῦϑα ἕτερός ἐστι παρὰ τὸν προδηλωϑέντα Θρᾷκα, τὸν τοῦ Διονύσου διώκτην. To δὲ δὸ *Ào, OUTL 

χράτεΐ γε, περιττῶς διπλάζεται. δῆλον γὰρ ὡς ὃ δόλῳ ἀνελὼν οὐ χράτεϊ ἀναιρεῖ. δ᾽ παχέος 143. ) Τὸ δὲ, 

στεινωπῷ ἐν ὁδῷ, ἐντελῶς εἴρηται. ὅτε μέντοι ἐρεῖ τις μόνον τὸ στεινωπῷ, οἷον, ἔπεφνεν. ἐν στει- 
νωπῷ, ἢ διέτριβεν ἐν στεινωπῷ, τηνικαῦτα ἐλλιπῶς λέγεται.  (Vevs. 1 44.) Οὕτω δὲ καὶ τὸ μὲν, 
ἔχραισμεν ὄλεθρον. ἐντελὲς ἔοιχεν εἶναι" τὸ δὲ, οὐκ &v σοι χραίσμῃ σχῆπτρον καὶ τὰ ὅμοια, ἐλλιπῶς 
ἔχειν" ὡσαύτως καὶ τὸ μὲν μῶλον ἄρηος, ἐντελές ἐστιν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ χεῖται, μῶλον δὲ ἁπλῶς εἰπεῖν 

τὸν πόλ (rov ἐλλέλειπται. λέγονται δὲ χαὶ πόλεων στενωποὶ αἱ στεναὶ ἄμφοδοι διὰ τὸ ἐν αὐταῖς ἀποστε- - 

νοῦσϑαι τοὺς nac εἰς τὸ βλέπειν. ἀντίχειται δὲ πάντως τῷ στεινωπῷ τὸ εὐρωπὸν, οὗ χρῆσις xe παρὰ 

᾿Ὀππιανῷ εἰπόντι που εὐοωπὸν σπήλαιον τὸ πλατύ. Τὸ δὲ, διῦὲ οὐ κοούνη δλεϑρον ἔχραισιεν, οὐχ 

εὐτελίζων τὴν χορύγην ἔφη ὡς μὴ εὔχρηστον οὖσαν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς xci νῦν αὐτὸ εἶπε τὸ πρᾶγμα, ὅτι 
δηλαδὴ τοῦ “υκχούργου ὑποφϑάντος περονῆσαι τὸν  Aonidoov ovx ἐχρησίμευσεν αὐτῷ ἡ χορύνη. 
(Vers. 145.) Τὸ δὲ περονῆσαι τὸ ῥάδιον δηλοῖ τῆς διελάσεως τοῦ δόρατος. ὡς ἐὰν περόνη διά τινος 
ἦλϑεν ὁ ome. τοῦτο δὲ oU μόνον διαμπερὲς πλῆξαι, ἀλλὰ καὶ ἀντιτορῆσαι εἴποι τις ἂν, λαβὼν ἄφορ- 

μὴν ἐξ ἑτέρου ῥήτορος , ἘΠῚ χαὶ PUE ἐν τοῖς μετὰ ταῦτά που ἐπὶ ἐκτρυπήσεως τοίχου τὴν ἀντιτόρησιν 
- M , L 352423 HI 3 ΄ 

E TO δὲ, ὕπτιος οὔδει ἐρείσϑη, ov φεύγοντα δηλοῖ πεσεῖν τὸν χορυνήτην ἀλλ ἐξ ἀντιμετώπου 
Ly - Ia -3 d , , c 

uc ἄλλως γὰρ πρηνὴς ἂν ἔπεσεν, εἰ ἔφευγεν. "Aone δὲ δοῦναι τὰ ὅπλα τῷ “ρηιϑόῳ λέγεται, ὡς 

χαὶ τόξον 0 ̓ Δπόλλων Πανδάρῳ ἢ Εὐρύτῳ. (Vers. 146.) Χάλκχεος δὲ one, vade καὶ ἀλλαχοῦ εἴρη- 

Oo ὡς xel ᾿Δφροδίτη χρυσῆ. (Vers. 147. ) Τὸ δὲ φορεῖν διφορεῖσθαι χαὶ ἐνταῦϑα δηλοῦται" ἔστι 

γὰρ ἐνεστὼς E τοῦ φορῶ χαὶ φοραΐνω 5 qoo; ur. ἐξ οὗ τὸ φορῆναι. (V ers. 149.) Ὅρα δὲ χαὶ ὅτι οὐ 

συ; γενεῖ οὐδὲ ἑταίρῳ, ἀλλὰ φίλῳ ϑεράποντι δέδοται φορεῖσϑαι ἡ τοῦ δεσπότου πανοπλία" προτι- 

IO 
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μητέοι γὰρ ἐν πολλοῖς καὶ οἱ ἀγαϑοὶ ϑεράποντες. ( Vers. 151.) Τὸ δὲ ἐδείδισαν ἀπὸ τοῦ δεδίω ῥήματος 
γίνεται δεδιπλασιασμένου. τὸ γὰρ πρωτότυπον δίω, ἐξ οὗ χαὶ διώκω. χρῆσις δὲ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ, 
παρὰ γὰρ διε ναυσὶν ᾿“χαιῶν, ἤγουν ἐδεδίει παρὰ ταῖς ναυσί. καὶ ἄλλως δὲ, γίνεται τὸ ἐδείδισαν ἀπὸ 
τοῦ ἐδεδίεσαν κατὰ συγκοπήν. δῆλον δὲ ὡς διαφέρει τρέμειν καὶ δεδιέναι, εἴ γε καὶ μὴ δεδιώς τις ὕμως 
τρομέει ποτὲ ῥιγῶν ἢ καὶ διὰ νόσον. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι τὸ τρομέειν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται, γενόμενον 
ἀπὸ τοῦ τρέμω τρόμυς τρομῶ, ὕμως οὐχ ἔσχεν ὀγκῶσαι τὴν ἄρχουσαν κατὰ τὸ τρέχω τρόχος τρωχῶ, áo 
καὶ στρέφω στρόφος στρωφῶ, καὶ τὰ ὕμοια, ἀλλ ἐφύλαξε τὴν γραφὴν τοῦ τρόμου δίχα μεγεϑυσμοῦ. 
καὶ ἴσως ἐποίησε τοῦτο διὰ τὸ μὴ δευτέρας εἶναι συζυγίας κατὰ τὸ τρωχῶ καὶ στρωφῶ καὶ ὕσα τοιαῖτα. 
ἡ δ᾽ αὐτὴ αἰτία τῆς τοῦ ὃ συστολῆς καὶ ἐν τῷ δέμω δόμος δομῶ δομήσω, xci ἐν ἄλλοις δὲ 

10 ὁμοίοις. (Vers. 152.) Τὺ δὲ, οἱ δὲ μαλ ἐτρόμεον, οὐδέ τις ἔτλη, ἀλλ ἐμὲ ϑυμὸς ἀνῆχε πολυτλήμων 
πολεμίζειν, πρέπει ῥηθῆναι περὶ ἀνδρὸς ϑαρσαλέως μονομαχήσαντος. ἔνϑα σημείωσαι ὅτι πολυτλήμων 
χαὶ ὁ. Νέστωρ, καϑά nov καὶ 0 Οδυσσεὺς. καὶ Urt τὸ, οὐδέ τις ἔτλη, τὸ ἐναντίον ἐστὶ τοῦ πολυτλήμων, 
καὶ ὅτι ἐν τούτοις πάνυ σεμνύνει 0 Νέστωρ ἑαυτόν" εἰ γὰρ ἀγεννὲς t0, οὐ τέτληκέ nore ϑυμῷ πόλε- 
μον ὁ βασιλεὺς κατὰ τὸν τοῦ ᾿“χιλλέως λόγον, γενναῖος ἄρα ὃ xci ἐν ἀταλεῖ ἡλιχίᾳ χαὶ οὕτως ἀτελεῖ 
πολυτλήμων. ἐνταῦϑα δὲ ὅρα καὶ τὸ, οὐδέ τις ἔτλη, ἐλλιπῶς λεχϑὲν, λείπει γὰρ τὸ πολεμίζειν. ἔσως 
δὲ xci χαϑ' ὑπερβατὸν αὐτὸ νοεῖται ἀπὸ κοινοῦ. ἐπάγει γάρ' αλλ ἐμὲ ϑυμὸς ἀνῆκε πολυτλήμων 
πολεμίζειν, ἔνϑα τὸ πολ "τλήμων ἀντίκειται πρὸς τὸ, οὐδέ τις ἔτλη. ( Vers. 153.) Τὸ δὲ, πολεμίζειν 

ϑάρσει ᾧ, τουτέστιν ἰδίῳ, ταὐτὸν ἐστι περιφραστικῷ νοήματι τῷ πει σϑῆναι τινὰ ἑῷ αὐτοῦ ϑυμῷ 5o 

τολμήεν τι παρακινδυνεῦσαϊ i εἰς ἔργον, 0 πὲρ ἐν τοῖς ἑξῆς που ὁ γέρων ἐρεῖ. (Vers. 154 |.) Ev δὲ τῷ, 
20 μαχόμην οἱ ἐγὼ, xar ἐξοχήν τινα εἴρηται τὸ ἐγὼ, ὥς που καὶ τὸ αὐτὸς, οὕτω δέ ποτε xci τὸ ἐχεῖνος. 

ἴσως δὲ καὶ ϑαῦμα ἡ λέξις δηλοῖ, εἴ περ νεώτατος ὧν ὁ Νέστωρ οὕτως ἐν ἥβη ἐϑάρσει. ἄλλως μέντοι 
περιττῶς κεῖται" ἤρχει γὰρ εἰς τελείαν ἔννοιαν καὶ μόνον τὸ ἐμειχόμην δίχα τοῦ ἐγώ. τοιοῦτον καὶ ἀλλα- 
χοῦ τὸ, καὶ μαχόμην xor ἔμ᾽ αὐτὸν ἐγώ. ( Vers. 156.) Τὸ δὲ, δῶχε δέ μοι εὖχος ᾿4ϑήνη, ταὐτὸν δ᾽ 
εἰπεῖν φρύνησις, xad vmoq αἴνει διὰ συνέσεως περιέρ) οὔ τινὸς περιγενέσϑαι τοῦ ᾿ρευϑαλίωνος Νιέατορα 

τὸν νεώτατον. Τὺ δὲ, πολλὺς γάρ τις ἔχειτο παρῃορος ἔνϑα zal ἔνϑα, ἐπὶ μεγαλοσωμάτων χαὶ ἐχλύ- 

των ῥηϑήσεται. δηλοῖ δὲ τὸ μὲν ἔνϑα καὶ ἔνϑα τὸ εἰς μῆκος καὶ εἰς πλάτος. τὸ δὲ παρήορος ἀντὶ τοῦ 

παρηρτημένος, 0 ἐστι κεχυμένος ὧδε καὶ ἐχεῖ, ἔκλυτος, χαῦνος. χαὶ οὕτω πολὺν ἐπέγων τύπον τῷ 

σώματι. εἴληπται δὲ 3 λέξις € 8x μεταφορᾶς τοῦ παρηόρου ἵππου, περὶ οὗ ἀλλαχοῦ ῥηϑησεται. τέως 

δ᾽ οὖν δῆλον ὦ ως ὁμωνύμως οὐ μόνον ἵππος παρήορος, ἀλλ ἰδοὺ καὶ ἄνϑρωπος ὁ χατὰ τὸν ᾿Βρευϑαλίωνα 
So μετὰ τὸ πεσεῖν κείμενος οὐχ ἐν συνοχῇ τινὶ καὶ συστολῇ, ἀλλὰ πάρετος, ἐχτεταμέ “νος χατὰ τὸν εἰπόντα 60 

τραγιχὸν τὸ, tv γὰρ ἐχτενεῖ σ᾽ ἔπος, ἤγουν εἷς λόγος ἐχτάδην ῥίψει. ὃ δέ yt παρὰ τῷ Θεοχρίτῳ πάρα- 

ρος ἑτεροῖος ἐστὶ παρὰ τὸν παρίορον, ὁποῖος ἂν xoi λαμβάνοιτο. δηλοῖ γὰρ τὸν μὴ φρενήρη» ταὐτὸν 

δ᾽ εἰπεῖν. εὖ ἀρηρότα κατὰ νοῦν, ἀλλὰ ψευδόμενον τὴν νοὲ ρὰν ἁρμυνίαν, xc παρατετραμμένον τοῦ 

οὕτως ἀρηρέναι. Πρωτότυπον δέ ἐστιν ὃ πολλὸς τοῦ πολλὸν ἐπιῤῥήματος, γενομένου ἐκ τὴς τούτου 

ἑνικῆς αἰτιατικῆς" διὸ καὶ ἐν δυσὶ À γράφεται xai αὐτὸ, καϑὰ καὶ αἱ πᾶσαι 2 cde τοῦ πολλὸς, 

ἀνάπαλιν 1 ̓ πὲρ ἐπὶ τοῦ ὁ πολὺς καὶ τῶν ἐξ αὐτοῦ. “Σημείωσαι. δὲ ὅτι πάνυ χκαϊί"ριόν τὲ καὶ ἀστεῖονθ 73 
ἐνταῦϑα τὸ πολλὸς, δηλοῦται γὰρ δι᾿ αὐτοῦ διωρισμένου ποσοῦ ὄντος, εἴτουν διεχοῦς ; οὐ μὴν συνε- 

χοῦς, τὸ μὴ ἂν δοχεῖ τὸν ᾿Βρευϑαλίωνα ἕν τι σῶμα εἰναι συνεχὲς, ἀλλ ὡς οἷον διεσπάρϑαι ὧδε χαὶ 

ἐχεῖ τῇ παρέσει. τῶν μελῶν τοῦ τοσούτου σώματος" ᾧ ἐναντίος ὁ χατὰ τὸν Κύχλωπα ὀλίγος Ὀδυσσεύς. 

4o ( Vers, 1 57. ) Ev δὲ τῷ ἡβώοιμι σημειοῦνται οἱ παλαιοὶ ἔφεσιν ταύτην ἀνϑρωπίνην εἶναι, τὸν ἡβῶντα 

μὲν εἰς γῆραρ ἐλάσαι, τὸν δὲ γέροντα εἰς ἡβῶντα ἐπαναχάμψαι. γίνεται δὲ τὸ μὲν ἡβϑῶμι ἐκ τοῦ ἡ βῶ 

δισυλλάβου ῥήματος" τὸ δὲ ἡβώοιμι ἐκ τοῦ ἡβώω τρισυλλάβου. To δὲ, βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη, τοῦ 

ἡβώοιμι ἔχεται, ὡς τῆς ἀνδρικῆς ἥβης ἐχούσης τὴν ἔμπεδον βίην, οὐ μὴν τῆς ἁπλῶς ἧβης. 

(Vers. 158.) T0 δὲ, ἀντή σειὲ μάχης, εἴρηται συνήϑως ἀντὶ τοῦ ἐπιτύχῃ, ἄντην γένηται, καιριώτε- 
ρον δὲ εἰπεῖν, ἀντίον ἔλϑοι, ὡς εὐϑὺς μετὰ βραχέα φανεῖται. τοιοῦτον σὺν ἄλλοις χαὶ τὸ, οὐ γὰρ ἔγωγε 

544. ἤντησα οὐδὲ ἴδον. ( Vers. 159.) ν δὲ τῷ, ὑμῶν οἵ πὲρ ἔασιν ἀριστῆες, οὐδὲ αὐτοὶ προφρονέως 
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10 μέματε ἀντιστῆναι καιγότης ἐστὶ σχήματος" ἢ γὰρ κατὰ τὸ ἔασιν ὥφειλεν εἶναι καὶ τὲ pipa *giy ἐν 
τρίτῳ προσώπῳ πληϑυντιχῷ s ἢ χατὰ τὸ μέματε δεύτερον πληϑυντιχὸν ὥφειλεν εἶναι καὶ τὸ, οἵ ἐστε 

ἀριστεῖς. ἐσχημάτισε δὲ οὕτως ὃ γέρων οὐ μόνον διὰ χαινοτροπίαν ἐπιστρέφουσαν ἀσφαλῶς τὸν ἄχροα- 
τὴν» ἀλλὰ καὶ δι᾽ εὐχρηστίαν μέτρου, καὶ ἄλλως δὲ διὰ χρᾶμα τραχύτητος xci ἐπιεικείας. σφοδρὸν μὲν 
γὰρ τὸ οὐ μέματε; ἤγουν οὐ προϑυμεῖσϑε εἰς μονομαχίαν, οἷα ἐν σχήματι ἀποστροφῆς Ag iy κατὰ 

προσώπων ἡρωιχῶν, λειότερον δὲ T0, οἵ πέρ ἔασι, καὶ οὐ χατὰ τὸ, οἵ περ ἐστέ" αὐτὸ γὰρ σφοδρῶς 
ἂν οὕτως ἐῤῥέϑη. Τὸ δὲ ἀντίον ἐλϑεῖν ταὐτὸν ἐστι τῷ ἀντῆσαι, 0 ἀνωτέρω εἴρηται. ( Vers. 301. 544. yj 
Ὅτι μέγα τι ἔδρασεν ἐν τοῖς ἄρτι ov μόνον ἡ προῤῥηθεῖσα σφοδρὰ τοῦ Μενελάου ἐπιφορὰ κατὰ τῶν 

ἀριστέων xai ἡ τοῦ βασιλέως μετ᾽ αὐτὸν ἀμυδρὰ χολαχεία ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς, ἀλλὰ χαὶ μάλιστα, ὁ Νέστο- 
3ορος κἐρεϑισμὸς, ὅτι μηδὲ ἔστιν ἀγαϑὴν παραίνεσιν ἀπρακτῆσαι ποτὲ παρὰ τῷ ποιητῇ, ἀλλ ἅμα ἐκείνῃ 10 

ἅμα Sero καϑὰ δηλοῖ καὶ νῦν τὸ, ὡς νείχεσσ᾽ ὁ γέρων, οἱ δ᾽ ἐννέα πάντες ἀνέσταν" ὦρτο πολὺ πρῶτος 
μὲν αναξ ἀνδρῶν ᾿“γαμέμνων, τῷ δ᾽ ἔπι Τυδείδης ogro χρατερὸς Διομήδης, τοῖσι δ᾽ ἔπ᾽ Αἴαντες, ϑοῦ- 
Qu ἐπιειμένοι ἀλκὴν, τοῖσι δ᾽ ἔπ᾽ ᾿Ιδοιιενεὺς xai ὀπάων ᾿Ιδομενῆος Μηριόνης, ἀτάλαντος ἐνυαλίῳ ἀν- 
δρειφόντῃ, τοῖσι δ᾽ en Eupunv) og Lveiuovog ἀγλαὸς υἱός" ἂν δὲ Θόας ᾿Ανδραιμονίδης zai δῖος Οδυσ- 

80 σεύς " πόντες ἂρ οἵ y ἔϑελον πολεμίζειν “Εχτορι δίῳ. ἔνϑα καὶ σημαίνει τίνας ὃ ποιητὴς τῶν ἡγεμό- 
γων κρίνει μετὰ τὸν AyiAAéa ἐν “Βλλησιν ἀριστεῖς, καὶ ὅτι χἀνταῦϑα τῷ ἐνγέα ἀριϑμῷ συνήϑως ἐχρή- 
σατο, ὃν διὰ τὰς Movoag φιλεῖ. τῶν δὲ ἐννέα ὑπερεξαίρει τρεῖς μόνους, ὡς per ὀλίγα εἰρήσεται. 
οὕτως ἡ τοῦ Νέστορος συμβουλὴ xat τὸ τῆς παλαιᾶς ἀριστείας διήγημα ἠρέϑισεν ἀναστῆναι τοὺς οἵους 

ve ὄντας " Exrogu ἀντιμάχεσϑαι, ὡς εἶναι καὶ νῦν ἀληϑὴ τὴν λέγουσαν παροιμίαν, ὡς βουλὴ μὲν ἄρχει; 
4o χεὶρ δ᾽ ἐπε ἐξεργάζεται. “Σημείωσαι δὲ χαὶ ὅτι τῶν “ἐννέα ἀριστέων τούτων ἕνα μόνον τὸν ᾿Ιδομενέα 20 

ψιλῶς ἐχφέρει, ὡς προέκκειται, χαὶ ἕτερον μετὰ πατρωνυμίας τὸν ᾿Ανδραιμονίδην Θόαντα, τοὺς δὲ 
λοιποὺς μετὰ καί τινῶν ἐπαίνων φράζξει, ὡς προσεχῶς γέγραπται, ποιχίλος καὶ ἐνταῦϑα ὦν. 
(Vers. 162. sqq.) Ὅρα δὲ ὅτι τὲ τὸ πάντες χατὰ παρολκὴν καὶ νῦν συνήϑως κεῖται ἐν τῷ, ἐννέα 
πάντες ἀγνέσταν, xoi ὅτε καιρία λέξις ὡς ἐν ποιήσει τὸ ὦρτο" διὸ χαὶ δὶς ἐνταῦϑα ἐτέϑη;" χαὶ ὅτι τὸ 
τοῖσι κατὰ σχῆμα κάλλους ἐν στίχοις προκατάρχει τρισὶ, καὶ ὕτι τὸ, ἐπιειμένοι ἀλκὴν. ὁμοίως ἐσχη- 

ματισται τῷ ἀναιδείην ἐπιειμένος, περὶ οὗ ἐν τῇ α ̓ ῥαψφῳδίᾳ εἴρηται. ( Vers. 166.) ᾿Ενυάλιος δὲ χατὰ 

μὲν τοὺς πλείους ὁ πολεμικὸς ἀπὸ τῆς EvvoUg. τινὲς δὲ ὡς περ τὴν Παλλάδα διὰ φόνον τοῦ Πάλλαν- 

τος, οὕτω xci τὸν ᾿Βνυάλιον διά ri τοιοῦτον χεχλῆσϑαι φασίν. ᾿Φῤῥιανὸς γοῦν ἱστορεῖ ὅτε ἐλϑὼν 
"Aone εἰς τὰ τῆς Θράκης χωρία, ὅπου τὰ οἰχεῖα ἣν τῷ ᾿Ενυαλίῳ, ἤϑελε ξενισϑῆναι" ὁ δὲ οὐκ ἤϑελε 

δέχεσθαι, φάμενος οὐκ ἂν ξενίσαι ἄλλον 1j ὃς χρείσσων αὐτοῦ τὰ πολέμια ἔλϑοι. καὶ ὃς, ὥρα σοι ξενί- 3o 
Cuv ἐμὲ, χαϑότι κρείσσων cov φημὶ τὰ πολέμια εἶναι. τοῦ δὲ ᾿Βνυαλίου ἀποφάσκοντος ἔρχεται εἰς 

δοχεῖρας καὶ ἐπὶ πολὺ τῆς . “μάχης ἐχταϑείσης τέλος ὃ ̓ Ενυάλιος πίπτει ὑπὸ τῷ "Aot, πληγεὶς ὅπλῳ 

τῇ ῥομφαίᾳ. διὸ χαϑότι μέγα τοῦτο ἀϑλον ὃ "Apre νέος ὧν ἐξετέλεσεν, ἐκαλεῖτο ἐπ᾿ αὐτῷ ᾿Βνυάλιος. 
Τὸ δὲ ἀνδριφόντης διφορεῖται, ὡς ἐν ἄλλοις ἐστὶ δῆλον. Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ ἀνδριφόντης ἔστι μὲν 
ταὐτὸν τῷ βφοτολοιγὸς καὶ ἀνδροφόνος, ἀποχεέχλήρωται δὲ εἰς ὄνομα τῷ Jos. τὸ μέντοι ἀνδροφόνος 
ἀνϑρώπ "rov, εἴ ye xal o “δ ατὼρ ἀνδροφόνος που λέγεται. (Vers. 167.) oe δὲ καὶ ὅπως τὸν βασιλέα 
σεμνύνει ὁ ποιητὴς οὐχ ̓ ἁπλῶς εἰπὼν ὕτι πρῶτος ὦρτο, ἀλλὰ πολὺ πρῶτος. χαὶ ἔχει. ὃ βασιλεὺς τοῦτο 545 

τῶν ἄλλων σε μνότερον, εἰ χαὶ ὃ ag χρείττων ἐστὶν ἄλλως αὐτοῦ, ὡς φανήσεται. εἰχότως δὲ προανί- 
σταται. ἵνα μὴ φιλοψυχεῖν δέξῃ 0 τὸν ἀδελιὸν ἤδη κωλύσας τοῦ μονομαχῆσαν,, καί ποϑεν ἀχούσῃ ὡς, 

& πὲρ οἱ βασιλῆς ἀπόμαχοι φιλοῦσιν εἰναι, τί δὴ τοὺς ἄλλους εἰς κίνδυνον παραβάλλονται; καὶ δοχεῖ 40 

peueher oO ec 2,05 τὸ τοιοῦτον ϑάρσος τῷ βασιλεῖ" φάμενος γὰρ πρὸ βραχέων ἀναστήσεσϑαί τινα πρό- 

prov ἀξιόλογον τῷ " ExtoQt αὐτὸς ἄρτι 7 πρῶτος εἰς ἔργον ἀναπηδᾷ, ὡς οὕτω κατὰ ξῆλον ἐπαινετὸν καὶ 

ἄλλους é ποτρυνϑῆναι πεισϑέντας ἑ ἑῷ ϑυμῷ τολμήξεντι: χαϑαὰ nov xai ἐν τοῖς ἑξῆς ὃ 0 γέρων Νέστωρ τοῦ 

θο βασιλέως * MevsAaov νύκτωρ προιξαναστάντος χαὶ πονουμένου φησίν" οὕτως οὔτις οἱ ἀπιϑήσει "Ao- 

γείων, ὅτε χέν τινα ἐποτρύν 3) καὶ ἀνώγῃ. ( Vers. 169. Judo ài, πολὺ πρῶτος, μὴ συναναστῆναι τινὶ 

τὸν βασιλέα δηλοῖ, ἀλλὰ τῶν ἄλλων τοῦδε τινὸς πρὸ τοῦδε ἀνισταμένων αὐτὸν πολὺ πρῶτον ἀναπη- 
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δῆσαι. Τὸ δὲ, ἤϑελον πολεμίζειν “Ἔχτορι, ἢ τὸ ἐβούλοντο δηλοῖ χοινότερον, ἢ ἀντὶ τοῦ ἠδύναντο εἴλη- 
πται" πολλάχις γὰρ χαὶ ἐπὲ τοιούτου σημαινομένου ἡ λέξις λαμβάνεται, ὡς καὶ ἐν τῷ, οὐδέ τις ἤϑελεν 
ὁμοιωϑῆναι τῷ Ὀδυσσεῖ, καὶ, οὐδ᾽ ἔϑελε προῤῥέειν, ὃ ποταμὸς δηλαδή. ( Vers. 171.) Ὅτι βούλεται 
ὃ Νέστωρ τοὺς ῥηϑέντας ἐννέα "προμάχους χλήρῳ λαχεῖν, εἰπών" κλήρῳ νῦν πεπάλαχϑε διαμπερὲς,θ74 
ὅσχε λάχῃσιν. οὗτος γὰρ δὴ ὀνήσει ᾿ἡχαιοὺς, xci δ᾽ αὐτὸς ὃν ϑυμὸν ὁ ὀνήσεται, αἴ χε φύγῃ σι δηίου ἐκ 

πολέμου χαὶ αἰνῆς δηιοτῆτος. δῆλον. δὲ ὅτε ὀνήσει τοὺς ᾿“Ιχψαιοὺς ὃ τοιοῦτος τιμήσας αὐτοὺς, χαὶ τῷ 

αὐτῷ αὖϑις ὀνηϑήσεται τιμηϑεὶς οἷα νιχητῆς. καὶ ἄλλως δὲ χατὰ τὸν λόγον τοῦ Νέστορος ὀνηϑθήσε: 

ται τὴν ἰδίαν ψυχὴν, ὡς περισωσάμενος ἑαυτὸν χαὶ γέρας οἷον τοῦτο σχὼν πολυτίμητον. Σημείωσαι δὲ 
ὕπως τῇ τύχῃ ἐπιῤῥίπτει τὴν τοῦ ἀρίστου ἐπιλογὴν ὃ συνε τώτατος χαὶ οὐχ αὐτὸς ἐπιχρίνει, οὐ μόνον 

10 ἵγα μὴ λυπήσῃ τοὺς λοιποὺς ἕνα τινὰ ἐπιλεξάμενος , ἀλλὰ καὶ ὅτι πάντας ἀξιομιάχους οἶδε πρὸς “Ἕχτορα. 

διὸ σεμγότερόν τι χαὶ ἐνδοξότερον ποιῶν τῇ rog ἐπιτρέπει τὴν ἐπίκρισιν, εὖ εἰδὼς ὡς ὁποῖος ἂν ἐχπε- 
σεῖταν πρῶτος τῷ χλήρῳ, ἀξιόλογος ἂν ἐχβαίη ἀντίμαχος τῷ "Exrogt. τὴν δὲ ῥηϑεῖσαν αἰτίαν τοῦ 

κλήρου ἀναπτύσσει ποὺ καὶ δ᾽ ἀῤῥιανὸς, λέγων περί τινος ὅτι εἰς κλῆρον τοὺς δεῖνα καϑίστασϑαι ἐδι- 
καίου, οὐ ϑέλων ὡς γέρας αὐτὸ τῷ ἑτέρῳ ἀπονείμασιλαι, οὐδὲ ἀτιμῶσαι τὸν οὐ προ" χριϑέντα εἰς μάχην. 10 

᾿Ιστέον δὲ ὅτι παλάσσειν οὐ μόνον, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται, τὸ μολύνειν, ἀλλὰ xoi τὸ κληροῦσϑαι xai 
λαγχάνειν, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ, κλήρῳ πεπάλαχϑε, παράγεται δὲ ἀπὸ τοῦ πάλλω τὸ χινῶ, ἐξ οὗ χαὶ 
πάλος ὃ χλῆρος, ὅϑεν ἀντίπαλος ὁ χατὰ πάλον ἐναντίος ἡ καὶ ἰσοπαλὴς, ὡς προδεδήλωται, xci xara 
πάλον ἰσος" xci παλτὸν εἶδός TL ὅπλου, ἐξ οὗ χαὶ ὃ παρὰ Σοφοκλεῖ δίπαλτος φονεύς" χαὶ παλτὸν πῦρ 
τὸ κεραύνιον. ἐκ τοῦ πάλλω δὲ καὶ τὸ παρὰ Πινδάρῳ δυσπαλὲς, καὶ ἄλλα οὐκ ὀλίγα. Κλῆρος δὲ λέγε- 

20 ται νῦν μὲν ἀπὸ τοῦ καλεῖν τινὰ εἰς ἔριν πολέμου" ἄλλως δὲ ἁπλῶς ἐν τῷ καϑόλου ἀπὸ τοῦ καλεῖν τινὰ 
εἰς προκείμενον ἔργον ἢ πρᾶγμα. ὡς δὲ χαὶ ἀπὸ κάλου, ὅ ἐστι ξύλου, παράγεσϑαι ὁ κλῆρος λέγεται; 
προγέγραπται χαὶ αὐτό. οὐκ ἔχει δὲ καιριωτέραν τοῦ κλήρου λέξιν ὃ ποιητὴς, διὸ πεντάκις ἐνταῦϑα 
λέγει αὐτήν" χλή noo νῦν πεπάλαχϑε, xo, κλῆρον ἐσημήναντο ἕκαστος, καὶ, ἐκ δ᾽ ἔϑορε χλῆρος “ἴαν- 

τος, χαὶ, γνῶ δὲ κλήρου σῆμα ἰδὼν, καὶ, ὦ φίλοι, ἤτοι κλῆρος ἐμός. χαὶ ἡ τοῦ λαχεῖν δὲ λέξις δὶς 

ἐνταῦϑα λέγεται διὰ τὸ χαίριον, εἰωϑυῖα λέγεσϑαι ἐπὲ τῶν ἀπὸ τοιούτου κλήρου ἐρχομένων τινί. παρὰ 
μέντοι τοῖς ὕστερον καὶ "ἀπὸ ψήφου λαχεῖν τις ἐλέγετό τι. loréov δὲ καὶ ὅτι τὸ λαχεῖν ἀποτέλεσμα ἐστι 20 
τοῦ κληροῦσϑαι, ὡς δηλοῖ τὸ, χλήρῳ νῦν πεπάλαχϑε 0g χε λάχησι, τουτέστι χληρώσασϑε, 0 ἐστι κλη- 
ρους βάλετε, τίς ἂν λάχῃ πρῶτος δηλαδὴ ἀντιστῆναι τῷ "Exroot. ἄλλως μέντοι xol εἰς ἶσον ἔρχεταί 
ποτε τὸ κληροῦσϑαι xoi τὸ λαγχάνειν, ép οἵου &v τις ἐρεῖ σημαινομένου αὐτὰ, εἴτε ἐπὶ τοῦ πάλαι 
κατὰ τὸν ἱστορούμενον λαχμὸν, εἴτε ἐπὶ τοῦ παρὰ τοῖς ὕστερον χαϑ' ἑτεροῖον εἱρμὸν ἀκολουϑίας. 
ὄνομα δὲ τοῦ λαχεῖν οὐ μόνον τὸ λάχος, ἀλλὰ καὶ τὸ λαχμητήριον καὶ ὃ λαχιιός. λαχιὸς δὲ οὗτος ἕτε- 
ροῖος τοῦ ἐν ᾿Οδυσσείς. ἐκεῖνος γὰρ δάσος ἐρίων δηλοῖ, ᾧ δάσει ἀνάπαλιν ἡ λάχνη ἔχει" ἀπὸ δέ γε τοῦ 
χλήρου γίνεται oU μόνον ἡ κληρονομία, χλήρου δίκην καϑήκουσά τινι ὡς λάχος, ἀλλὰ χαὶ ἡ παροι- 

μιώδης ἀποχλήρωσις. τύπωμά TL οὖσα ψυχῆς νοἑρᾶς, xa δ φαμὲν τὸ, τίς ἡ ἀποχλήρωσις τοῦ τόδε 

τι εἰπεῖν. ὃ «ngog δὲ : “παράγει χαὶ τὰς παρὰ ᾿Αττιχοῖς ἐπικλήρους. ἐλέγετο δὲ ἐπίχληρος οὐ μόνον ἡ ἐχ- 

δοϑεῖσα τινὶ πρὸς γάμον. ὡς μετ᾽ οὐ τὺ δηλωθήσεται, ἀλλὰ χαὶ ἡ παρὰ τῷ πατρὶ μὲν ἔτι οὖσα, 

ἐλπιζομένη δὲ χαϑήκειν αὐτῇ πᾶσαν τὴν πατρόϑεν οὐσίαν. ἐκαλοῦντο δὲ οὕτω, χἂν odo σαν ἢ καὶ 

Ἀπλείονες. ἡ δὲ ἐπίχληρός φασι καὶ μάνδα πρός τινων ἐχαλεῖτο, ὑπ᾽ ἐνίων δὲ πατροῦχος. ἔτι ἐχ τοῦ 30 
Ὁμηρικοῦ gi ἤρου ἔλαχε τοῖς ὕστερον τροπικώτερον. χαὶ ἡ σύνϑεσις τῆς χληρουχίας xai τῆς δλοχληρίας 

καὶ τῶν ὁμοίων. Τὺ δὲ διαμπερὲς ἀντὶ τοῦ διὰ πάντων τῶν ἐννέα. διὸ ἐπάγει" οἱ δὲ κλῆρον ἐσημή- 
ναντο ἕχαστος. ( Vers. 174.) Ὁ δὲ δήιος πόλεμος καὶ ἡ αἰνὴ δηιοτὴς, ὡς καὶ προείρηται, ταὐτὸ σημαί- 

vovot. (Vers. 175.) Κλήρου δὲ σῆμια ἢ περιφραστικῶς τὸν κλῆρον λέγει ἢ κλῆρον μὲν τὸ σῶμα τὸ 
διδόμενον πάλλεσϑαι. σῆϊμια δὲ τὸ ἐν αὐτῷ τυπωϑὲν σημεῖον. διό φησι" χλῆρον ἐσημήναντο ἕκαστος. 
οὐ γράμματα δὲ νοητέον ἐξ ἀνάγχης τὰ τοιαῦτα σήματα, εἴδωλα δέ τινα, ἢ ἁπλῶς ἐχτυπώματα ἐν 
ὑποκχειμένῳ εὐτελεῖ, λιϑιδίῳ τυχὸν ἢ ξυληφίῳ ἢ τοιούτῳ τινί, “ἴας οὖν τὸν αὐτοῦ χλῆρον ἐν τοῖς ἑξῆς 
ἐκ τοῦ κήρυχος λαβὼν, ὃν αὐτὸς ἐπιγράψας χυνέῃ ἔβαλε, παρὰ πόδα χαμάδις ἔῤῥιψεν ὡς εὐτελῆ τινὰ 

2 
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ὄντα. ζητητέον δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ τὸν παρὰ “Σοφοκλεῖ δραπέτην χλῆρον, ὃς εὐτελὴς ἣν καὶ αὐτός. ὅτι δὲ 540 
γράψαι μὲν λέγει ὃ ποιητὴς y γράμμα δὲ οὔ, ἀλλ ἀντ᾽ αὐτοῦ τὸ σὴμα, 7007€; θώπται. ( Vers. 176.) Ὅτι 

40 ἕκαστος τῶν ῥηϑέντων ἀριστέων λλῆρον καϑὰ ἐῤῥέϑη ἐνσημηνάμενοι ἐνέβαλον τῇ τοῦ βασιλέως "κυνέῃ. 

Καὶ € ὅρα ὅτι παλλόμενὸν τι σώμα ἐνσεσημασμένον ὁ κλῆρος ἢν. ( Vers. 177. » Ὅτι παλλομένων τῶν 

χλήρων εὔξαντο gato. φησὶ γάρ᾽ λαοὶ δ᾽ ἠρήσαντο, ϑεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον. ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν 
εἰς οὐρανὸν εὐρὺν᾽ Ζεῦ πάτερ, ijj «Αἴαντα λαχεῖν ἢ n Τυδέος viov 1j αὐτὸν βασιλῆα πολυχρύσοιο Μηυχή- 
γης. Καὶ ὃ ὅρα τίνας ἐπιχρίνει ὃ ποιητὴς κρείττους εἶναι τῶν ἐννέα παρ᾽ “Ἕλλησιν ἀριστέων. (Vers. 1 78) 

Kai ὅτι ἐν τῇ ἀπαριϑμήσει προτάξας τὸν βασιλέα ὡς προεξαναστάντα., ὅμως ἐν τῇ τῶν ' Βλλήνων εὐχῇ 
καὶ τῇ τῶν ἀρίστων ἐπιλογῇ προτάττει μὲν τὸν Αἴαντα, ὕστερον δὲ τάσσει τὸν βασιλέα, καὶ ὅτι εἰς 
οὐρανὸν ὁρῶντες “Ελληνες εὔχονται, ἔνϑα ἱδρύσϑαι τὸ ϑεῖον δοκεῖ, xai ὕτε τὸ εὐξάμενον μέρος χἀν- 
ταῦϑα εὐτυχεῖ, καὶ ὕτι τὸ ϑεοῖσι δὲ διαιρεϑὲν γράφεται καὶ οὕτως" ἠρήσαντο ϑεοῖς, εἶτα, ἰδὲ χεῖρας 

ἀνέσχον, τουτέστιν ἀνέτειναν εἰς ἐχείνους, ὃ δὴ παραχολουϑημαὰ ἐστιν εὐχῆς ὡς οἷον ἐχομένων τοῦ 
ϑείου τῶν εὐχομένων. διὸ καὶ δοκεῖ παρὰ τὸ τοῦ εὖ ἔχεσϑαι συντεϑεῖσϑαι ἡ εὐχὴ, ἢ καὶ ὡς προχαλου- 
μένων τὴν ἐχεῖϑεν ἀντοχήν. τὸ δὲ σχῆμα κἀνταῦϑα τῆς εὐχῆς ᾿Αττικῶς ἤπεικται κατὰ ἔλλειψιν" λείπεν 
γὰρ τὸ δός" ἵνα λέγῃ ὅτι δὸς τὸν δεῖνα ἢ τὸν δεῖνα λαχεῖν. παρακατιὼν οὖν φησὶν ἐντελέστερον" δὸς 

50 νίχην Αἴαντι καὶ ἀ"γλαὸν εὖχος ἀρέσϑαι. (Vers. 180.) Βασιλεὺς δὲ Ἡυχκήνης ὃ ᾿Αγαμέμνων, ὡς 

"Aoyovg ὃ Διομήδης καὶ Νέστωρ Πύλου καὶ Σπάρτης Μενέλαος καὶ ἄλλος ἄλλου τόπου. εἰ δ᾽ ἐν ἄλλοις 

εὑρυχρείων 6 αὐτὸς, ῥητέον ὡς ἑνὶ μὲν τόπῳ ἣν διαιτώμενος, τῶν δὲ ἄλλων ψυχῇ δεσπόζων, ὡς διὰ μὲν 
τὴν Μυκήνην βασιλεὺς λέγεσϑαι ἁπλῶς χαὶ αὐτὸς, διὰ δὲ τοὺς ἄλλους εὐρυχρείων. τισὶ δὲ ἀρέσχει 

αἱρετὸν εὐρυχρείοντα τὸν ᾿Αγαμέμνονα χειροτονηϑῆναι τοῖς ᾿ΖΙχαιοῖς ἐν μόνῳ τῷ ἰλιακῷ πολέμῳ, χαϑά 

που καὶ βυριπίδης ἱστορῶν σαφῶς εὕρηται" ἄλλως δέ γε μικροβασιλέα εἶναι xol αὐτὸν καὶ οὐ βασιλέα 

βασιλέων. διὸ καὶ ἐν τῇ δ΄ ῥαψῳδίᾳ, φησὶ, τοὺς ᾿“'Ιχαιοὺς αὐτίκα μνήσεσϑαι νόστου, εἰ πέσοι MevéLaog, 
ὡς οὕτω συντεϑὲν αὐτοῖς xoi μηκέτι ἀνάγκης οὔσης παραμένειν. καὶ Διομήδης δέ που ἐρεῖ, κἂν πάν- 
τὲς .“Δχαιοὶ ἀπονοστήσωσι, μόνος αὐτὸς Σϑένελός τε παραμενεῖν xal πολεμήσειν, ὡς μὴ ἀνάγχην 
ἔχοντες συναπονοστεῖν. καὶ τῷ Aha δὲ ἐξῆν εἰπεῖν, ἄπειμι Φϑίηνδε, ἤδη δὲ xci τῷ Πατρύκλῳ. 
τάχα γὰρ ἦν καὶ αὐτῶν ἑκάστῳ λέγειν, ὡς οὐκ οἶδα δεσπότας xextijucvog, τοὺς 4τρείδας δηλαδή. Πο- 
λύχρυσον δὲ τὴν Μυκήνην λέγει ἢ ὡς τοιαύτην ἀληϑῶς οὖσαν διὰ τὸν ἐν αὐτῇ εὐρυχρείοντα, δεῖ γὰρ 

-- 
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60 0vrwc χρη μάτων τῷ eVQvzostovtt, εἴ πέρ τινι ἄλλῳ, ἢ κατὰ τοὺς νεωτέρους πολύχρυσος λέγεται, ὡς εἴ 

τις εἴποι πολύρϑορος, οἷα τοῦ χρυσοῦ βιορϑόρου ῥηθέντος παρά τινων. τοῦτο δὲ διὰ τὰς ἐν αὐτῇ 

δυσπραγίας τῶν ἀρχόντων. τοῦ τε Argéog χαὶ τοῦ Θυέστου, καὶ τῶν μετ᾽ αὐτοὺς, περὶ ὧν Σοφοκλῆς 

ἔφη τὸ, πολύφϑορόν TE δῶμα Πελοπιδῶν τόδε. ὅτι δὲ Μυχήνη ἡ πόλις καλεῖται ἢ ἀπὸ γυναικὸς ἡρωί- 

δος 1 ἢ) διὰ τὸν μύκητα τῆς λαβῆς τοῦ ξίφους τοῦ Βελλεροφόντου, xci ὅτι πάλαι ποτὲ λαμπρὰ οὖσα 

ὕστερον ἐξείληπται καὶ ἐν ὀνόματι μόνῳ κεῖται, γέγραπται καὶ ἀλλαχοῦ. Τὸ δὲ, ἢ αὐτὸν βασιλῆα, ἐξο- 

075 "χιχῶς ἐῤῥένϑη., σεμνύνοντος οὕτω τοῦ ποιητοῦ τὸν βασιλέα καί πὼς ἐξαίροντος τὸ ταπεινὸν τοῦ τρίτον 

αὐτὸν ταχγϑῆναι μετὰ τὸν Αἴαντα χαὶ τὸν Διομήδην. ἡ Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ σύντομον τῆς ὑχλικῆς 

ἡϑοποιίας" δυσὶ γὰρ ἕπεσιν ἡ τοῦ ὁμίλου εὐχὴ περιγέγραπται" καὶ εἴωϑεν οὕτω ποιεῖν Ὅμηρος παν- 

ταχοῦ ἐν ταῖς κατὰ πλῆϑος ἡϑοποιίαις, χαὶ ἡ αἰτία δήλη. οὕτω δὲ χαὶ κατωτέρω ποιήσει, ὀλίγον τι 

πλατύνας τὴν ἡϑοποιίαν ἐχεῖ ἀναγκαίως διὰ τὸ μὴ μόνον πε rot Αἴαντος εἶναι τὴν εὐχὴν ἀλλὰ καὶ περὶ 

ἽἝχτορος. ( Vers. 181.) Ὅτι τοὺς xi ἰἥρους ἔπαλλεν oU ἕτερός τις, ἀλλὰ Τερήνιος ἱππότα Νέστωρ, ὡς 

10 χαὶ τοῦ τοιούτου ἔργου : πολυπειρίας τινὸς γεροντιχῆς δεομένου. Ὅτι κα"τὰ τὴν εὐχὴν τῶν gea, οὐ 

γὰρ ἔστι παρὰ τῷ ποιητῇ εὑρεῖν ἄτελε ἐσφόρητον δικαίαν εὐχὴν; ἐξέβη τὰ τοῦ ῥηθέντος xn Tu φησὶ 

γάρ᾽ ἐκ δ᾽ ἔϑορε χλῆρος κυνέης, ὃν ἂρ ἤϑελον αὐτοὶ, “ἴαντος, ὃ δὴ ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ, ὃν ἤϑελον 

αὕτοί" κῆρυξ δὲ φέρων ἂν ̓ δμιλον ἁπάντῃ δεῖξ᾽ ἐνδέξια πᾶσιν ἀριστήεσσιν Mov" οἱ δ᾽ οὐ γενώ- 

σχοντὲς ἀπηνήναντο ἕκαστορ, 0 παρισοῦται πρὸς το; ἐσημήναντο ἕκαστος. ἀλλ Ore δὴ τὸν ἵχανε 

φέρων ἀν᾽ ὅμιλον ἁπάντῃ, ὕς μιν ἐπιγράψας. ὡς καὶ πρὸ ὀλίγσυ ἐρῥέϑη, χυνέῃ βάλε φαίδιμος “Αἴας, 

20 αὑτὸς Wm ̓ ὑπέσχεϑε χεῖρα, ὃ δὲ κῆρυξ ἔμβαλὲεν ἄγχι παραστὰς, γνῶ δὲ κλήρου σῆμα ἰδὼν, γήϑησε δὲ 
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ϑυμῷ. τὸν uiv, ὡς προδεδήλωται, πὰρ πόδ᾽ ἑὸν χαμάδις βάλε, φώνησέν τε ὦ φίλοι, ἤτοι κλῆρος 
ἐμὸς, χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς ϑυμῷ, ἐπεὶ δοκέω νιχησέμεν “βκτορα δῖον. κάλλιον ἄρα Αἴας τὴν κρείττω 
ἐλπίδα προβέβληται ἤ πὲρ ὁ Extop. 0 μὲν γὰρ ἐκ τοῦ EAévov μαϑὼν, ὡς προείρηται, ὕτι οὔ πώ σοι 
μοῖρα ϑανεῖν, οὕτως ἀνδρίζεται, ὁποῖον δή τι καὶ ἐπὶ Κόδρου τοῦ ᾿Αϑηναίου ἱστόρηται, ὃς, εἰ καὶ 
ἄλλως ἔχει τὰ κατ᾽ ἐκεῖνον 1j πὲρ τὰ "κατὰ Ἕχτορα, ὅμως χρησμῷ ϑαῤῥήσας ἠνδρίσατο ἕως καὶ εἰς 
ϑάνατον τὸν ὑπὲρ πατρίδος" Αἴας δὲ oqeréog πεποιϑὼς ἀρετῇ λέγε. ἃ λέγει. (Vers. 182.) Ὅρα δὲ 
ὅτι τε τὸ, ἐξέϑορε κλῆρος κυνέης, ταὐτὸν ἐστι τῷ, ἅλμα ἐχούφισεν, 0 Σοφοκλῆς παρέφρασεν ἐν τῷ, 
πρῶτος ἔμελλεν ἅλμα κουφιεῖν" καὶ OTt TO, φέρων. ἂν ̓ ὅμιλον ἁπάντῃ, ( Vers. 183.) δὶς εἶπεν ὁ ποιη- 
τὴς. οὐκ ὀκνήσας οὐδὲ νῦν τὴν διττολογίαν᾽ χαὶ ὅτι τὸ ἁπάντῃ οὐ σύνηϑες τοῖς ne Ὅμηρον, δισυλ- 

λάβως γὰρ ἐχεῖνοι πάντῃ φασί" καὶ ὅτε σεμνὰ κἀνταῦϑα ( Ver s. 184.) τὰ δεξιά" τὸν γοῦν κλῆρον ἐπ᾽ 

ἀγαϑῷ οἰωνῷ ἐνδέξια πᾶσιν ἔδειξεν ὁ χῆρυξ, ἤγουν δεξιᾷ χειρὶ φέρων αὐτὸς ἐχεῖνον, ἢ ἐκ δεξιῶν 

3o 

ἱστάμενος roig ἀριστεῦ σιν ἐν τῷ δεικνύειν αὐτόν" ἴσως δὲ καὶ ἀμφότερα, εἰς & χρήσιμον σὺν ἑτέροις áo 
μυρίοις καὶ τὸ, ἐνδέξια πᾶσιν ἐκίρνα, καὶ ἡ παρὰ τοῖς παλαιοῖς δεξίωσις καὶ ὃ τραγῳδικὸς δεξιόσειρος 
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"Ἄρης. ὅτι δὲ xoi ὁ ἐκ δεξιῶν πταρμὸς οἰωνίζετὸ τε ἀγαϑὸν, παλαιὰ vouncig ἐστι xci αὐτό. οὕτω δὲ 
καὶ ὃ παλμὸς τοῦ δεξιοῦ ὀφϑαλμοῦ κατὰ τὸ, ἅλλεται ὑφϑαλμός uev ὁ δεξιός" xci ὅτι τὸ ἀπηνήναντο 
(Vers. 185.) διαφοράν τινα βραχεῖαν ἔχει πρὸς τὸ αἴδεσϑεν μὲν ἀνήνασθαι, δεῖσαν δ᾽ ὑποδέχϑαι" 
ἄλλο γὰρ ἐκεῖνο. καὶ ἄλλο τοῦτο κατ᾽ ἔννοιαν᾽ καὶ ὅτι τὸ, ἀλλ ὕτε δὴ τὸν ἵκανε χαὶ ἑξῆς.» ἕως τοῦ 

φαίδιμος iac, παραπέφρασται εἰς τιμὴν τοῦ Αἴαντος" ἄλλως γὰρ ἔρκει φάναι" ἀλλ Ore δὴ τὸν 
«Αἴαντα ἵχανε" καὶ ὅτι φανερῶς ἐνταῦϑα ( Vers. 186. sq.) ὁμωνυμία χεῖται τοῦ βαλεῖν, Αἴας γὰρ ἐν 
κυνέῃ μὲν κλῆρον ἔβαλεν ἀντὶ τοῦ ἔϑετο, ἐξ ov καὶ τὸ ἔμβαλεν à ἄγχι παραστάς. παρὰ πόδα δὲ χαμάδις 
ἔβαλεν ἀντὶ τοῦ ἔῤῥιψε. (Vers. 188.) Χεῖρα δὲ ὑποσχέϑειν, 0 ἐστιν ὑποσχεῖν, τὸ ὑπτιάσαι τὴν δεξιὰν 
εἰς ὑποδοχὴν καὶ ὡς εἰπεῖν ὑποχάτω σχεῖν τοῦ διδομένου. (Vers. 191.) Τὸ δὲ, ἤτοι κλῆρος ἐμὸς, 
ἐχρησίμευσεν ἡμετέρῳ ϑείῳ μελωδῷ ἐν τῷ, οὐ κλῆρος γὰρ ἐμός" ὡς περ καὶ ἕτερός τις ἐκ Πινδάρου 
ἔλαβε τὸ, μόνη καὶ μόνον. ἄλλῳ δέ τινε ἐχρησίμευσεν εἰς μέλος ἐξ «Τἰσχύλου τὸ, Ἀτξοιαῦτ᾽ ἀπηύρω τοῦ 
φιλανϑρώπου τρόπου. οὕτω δὲ καὶ Σοφοκλέους τὸ, μιᾶς τρέφῃ πρὸς νυχτὸς, ἐπὶ Τειρεσίᾳ ῥηϑὲν, 

ἐλυσιτέλησεν εἰς τὸ, νύκτα τῷ ἐκ γενετῆς τυφλῷ εἶναι τὸν ὅλον βιον" πολλὰ δὲ καὶ ἕτερα τοιαῦτα ἔστιν 
εὑρεῖν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι κλῆρος ἐλέγετο παρὰ τοῖς παλαιοῖς καὶ ἡ κατὰ βίον οὐσία, ὅϑεν καὶ ἡ προειρη- 

μένη ἐπίκληρος γυνὴ, ϑυγάτηρ αἵτη, γεγαμημένη τινὶ ἐπὶ ὕλῃ τῇ τοῦ πατρὸς οὐσίᾳ, ἐπίπροικος δὲ 

ὴ ἐπὶ προιχί. " Ere ἰστέον καὶ ὅτι ἐλέγετό τις ᾿Βρμοῦ κλῆρος, ἐπεὶ αὐτῷ τὰ xara τοὺς χλήρους ἀνέχειτο 

ἵνα εὐτυχοῖεν oi χληρούμενοι εὐερμίαν ἔχοντες, 0 ἐστιν εὐτυχίαν, ἐξ οὗ καὶ ῥῆμα τὸ εὐερμεῖν. ἣν δὲ 

ὃ ῥηϑεὶς χλὴ ἦρος φύλλον ἐλαίας, ὃ κατὰ τιμὴν TOU ϑεοῦ, φασὶν, εἰώϑεσαν ἐμβάλλειν καὶ πρῶτον ἀνἕλ- 

κειν. ὅτι δὲ εἰς εὐτυχίαν ὁ “Ἑρμῆς ἐλαμβάνετο, δηλοῖ χαὶ τὸ ἕρμαιον. καὶ τοιαῦτα μὲν ταῖτα. εἰ δὲ χαί- 

ga ἐνταῦϑα ὃ Aag τῇ πρὸς " Exropa μάχῃ, ἔχομεν χαὶ νῦν ἀφορμὴν. ἐντεῦϑεν ἐτυμολο) εἶν τὴν gun, 

0 ἐστι τὴν μάχην, ὡς τῶν ἀνδρείων χαιρόντων αὐτῇ. καίτοι ἕτεροι ὡς περ φάσγαν ον ἀπὸ τοῦ σφαγαῖς 

γάνυσϑαι, καὶ μάχαιραν ἀπὸ τοῦ αἵμασι χαίρειν, οὕτω χαὶ χάρμην ἀπὸ τοῦ χαίρειν αἵμασιν εἰρῆ- 

σϑαι φασί. ( Vers. 192. 2 To δὲ, χαίρω ϑυμῷ, ἀντὶ τοῦ ἐκ ψυχῆς. "xal οὐ κατὰ τι ἐπιπόλαιον καὶ 

προσποίητον. ἐπιεικὲς δὲ τὸ, δοχέω νικησέμεν Ἕκτορα, ὡς περ μεγαλοῤῥημοσύνην εἶχε ν ἂν τὸ εἰπεῖν 

ὅτι νικήσω ἢ πέποιϑα νικήσειν, οὗ δὴ πάϑους ἐντὸς ὃ Ἵδχτωρ, ὃς ἐν τοῖς ἑξῆς ἐμπρήσω, φησὶ, νῆας, 

χτενέω δὲ xol αὐτούς. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἐν τῷ, χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς ϑυμῷ, οὐ πάντῃ ἀργὸς ἐστιν ὃ xat 

σύνδεσμος, ἀλλὰ δηλοῖ ὡς οὐδὲν ἧττον τοῦ προπηδήσαντος ἡ '"Exropog χαίρει χαὶ αὖ τὸς τῇ μονομαχίᾳ. 

( Vers. 195. )' 0n προτρέπων εἰς εὐχὴν ὃ ag τοὺς “δλληνας φησίν" ἀλλ ἄγετ᾽, ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ πολε- 

"T" τεύχεα δίω, τόφρ᾽ ὑμεῖς εὔχεσϑε Διὰ ἄνακτι, σιγὴ ἐφ᾽ ὑμείων ἵνα "μὴ Τρῶές γε πύϑωνται, χαὶθ76 

δόξωμεν δηλαδὴ ϑορυβεῖσϑαι, jà xci ἀμφαδίην, ἐπεὶ οὔ τινα δείδιμεν ἔμπης. τουτέστιν 5 καὶ ἄμφα- 

δὸν εὔχεσϑε, ἐπεὶ οὔ τινα δεδίαμεν. τοῦτο δὲ καὶ πᾶς τις ἂν εἴποι εὐλαβηϑ εὶς μὲν εἰπεῖν τι ὡς ἄξιον 

αἰδοῦς, ϑαῤῥήσας δὲ αὐϑις φάναι αὐτὸ διὰ τὸ μὴ εἶναι αἰσχρόν. ἄλλως δὲ, τὸ μὲν, σιγ ἢ ἐφ᾽ ὑμῶν, 

ἵνα μὴ Τρῶές ye πύϑωνται, πρύσφορύν. ἐστι παροιμιακχῶς τοῖς μυστηριάζεσϑαι ϑέλουσιν" ὁ δὲ μὴ ἔχων 

ὺ 50 

60 
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ἀνάγχην, χρύφα λαλεῖν προσϑεί) ἂν καὶ τὸ, 5 καὶ ἀμφαδίην, ἐπεὶ οὔ τινὰ δείδιμεν. ἐπὶ δὲ τούτοις 

ὃ "dias ἀντιμὲγ αλόφρονῶν τῷ "ExroQu χαὶ τῇ μὲν εὐχῇ τὸν φϑόνον ἐχδυόμενος, οἷς δὲ αὐχήσει, ϑαῤ- 

δύνων ἑαυτὸν τε καὶ τοὺς ᾿ἡχαιοὺς ἐπάγει" οὐ γάρ τίς μὲ βίῃ. γε ἑκὼν ἀέκοντα δίηται οὐδέ τ ̓ ἀϊδρείῃ, 

ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ νήϊδά γε οὕτως ἔλπομαν ἐν Σαλαμῖνι γενέσϑαν vergagéusv τε, τῇ ϑρεψαμένῃ πατρίδι, 

ὡς φασιν οἱ παλαιοὶ, τὴν ἐκ τῆς παιδείας ἀρετὴν ἀνατιϑείς. (Vers, 197. ) Ὅρα δὲ ὡς οὐχ αἰδεῖται 

μικρόπατριν ἑαυτὸν ὃ Αἴας ὁμολογῶν, ὡς οὐδὲ ᾽Οδυσσεὺς τὴν χραναὴν ᾿Ιϑάχην i ἑαυτῷ πατρίδα pro 

το λογῶν᾽ οὐδὲ yaQ ἐστιν ἐμποδὼν λυπρότης τύπου κεἰς ἀνδρὸς ἀρετήν. Τὸ δὲ ἀέχοντα ὑπεμφαίνει ὡς 
φεύξεται τις ποτὲ xal ἑχὼν ἐφ᾽ οἷς ovy ἡττᾶται μὲν ὑπὸ τοῦ ἀντιπάλου, δέδιε δὲ ἀλλο τι μεῖζον χαχὸν, 

ὅ περ οὐδὲ ὁ ἀντίπαλος οἶδε. ΟΥ̓ ἐν, 198.) Τὸ δὲ ἔλπομαι ταὐτὸν ἐστι τῷ δοχέω. “Σημείωσαι δὲ καὶ 

ὅτι δύο τούτων ἐἕ ἀνάγκης χρεία τῷ ἀγαϑῷ στρατηγῷ, βίας τε, ἤτοι δωμαλεύτητος, ἔτι δὲ χαὶ ἐπι- 

στήμης τῶν πολεμικῶν, & περ ἄμφω ἑαυτῷ ἐπιμαρτύρεται γῦν ὁ Αἴας λέγων ὅ ὅτι οὔτε βίᾳ ἡττηϑήσεται 

πρός τινος οὔτε ἀϊδρείῳ, τουτέστιν ἀγνεπιστημοσύνῃ ἀλλὰ δηλονότι ἐὰν ϑεὸς ἐναντιωϑλείη. χαὶ αὕτη 

ἐστὶν ἡ αἰτία, δι᾿ ἣν ὀτρύνει εὔξασϑαι τοὺς "Ayewovg ὑπὲρ ἑαυτοῦ" τὰ μὲν γὰρ ἀνϑρώπινά, φήσιν, 

ἱχανῶς ἡμῖν ἔχξι» ἐξευμενιστέον δὲ ϑεὸν, εἴ τί που χολοῦται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι προῦὔπόκειται ἴδριξ ὃ ἐπι- 

στήμων, οὗ στέρησις ὃ «ideis. τούτου γενικὴ ἀΐδρεως ὡς ὄφεως, καὶ ἐξ αὐτοῦ ἀϊδρεία, ἔχουσα τὸ 

' δίφϑογγον διὰ τὸ προὔπάρχον Ἐν ὃ msg καὶ ἐπὶ τοῦ ἐγχείη καὶ ἐλεγχείη γίνεται. Τὸ δὲ νῆες νήεδος 

ταὐτόν ἐστι τῷ ἀνεπιστήμων, χαὶ dice παρὰ τὸ νὴ στερητικὸν μόριον, καὶ τὸ εἴδω εἴσω τὸ γινώσκω. 

xal τούτου τεχμήριον & λέγει ἐ ἐν τοῖς ἑξῆς ὁ “Εχτωρ. εἰπόντος γὰρ «ἴαντος μετριώτερον ἐν σχήματι ἀπο- 

20 φατιχῷ, ὡς οὐκ εἰμὴ γῆις, ἐπάχει ἐχεῖνος ἀλαζονικώτεκρον καταφατικῶς, ὅτι εὖ οἶδα μάχας, οἱονεὶ λέγων 

ὅτι σὺ μὲν οὐκ ἀνεπιστήμων que εἶναι, ἐγὼ, δὲ τὸ μεῖζον φημὶ εὖ εἰδέναι. χαϑόλου δὲ παρὰ τοῖς παλαιοῖς 

τὸ νῆις στέρησιν τοῦ εἰδέναν δηλοῖ, ἵνα ἢ γῆις ὃ ἄπειρος; ὃ ἄτεχνος, ὃ μὴ εἰδὼς, ὡς πε ἐρ χαὶ τῷ "Avg "41. 

δὸς στέρησις ἔγκειται τοῦ ἰδεῖν. τὸ δὲ γήιδα οὕτως καταῤῥιπτεῖ πως τὴν τοῦ "Exrogog ἀρετήν" οἱονεὶ 

γάρ φησιν ὅτι OU οὕτω vite εἰμὴ ὡς μὴ δύνασϑαι ἀντιστῆναι TQ " ἤχτορι. ( Vers. 799: .) Τὸ δὲ, γενέ- 

σϑαι re τραφέμεν τε, κατὰ φύσιν ἐνταῦϑα κεῖται" καὶ οὐκ ἔχει ὑστερολογίαν τὴν ἐν τῷ, ἅμα τράφεν 

59. ἐγένοντο. Περὶ δὲ Σαλαμῖνος, ὅτι τὲ πρόχειταν τῆς Δττικῆς καὶ οἷα σεέμνολογ δῖται; δεδήλωται ἐν 

ἄλλοις, ὡς περ καὶ ὅτι καὶ Κυπρία ἐστὶ XaAoutr. οὐδὲν γοῦν τι νῦν πλέον ῥητέον περὶ αὐτῆς, ὥς περ 

οὐδὲ περὶ τοῦ δίηται, 0 ἐστι διώξῃ" πολλαχοῦ γὰρ ἐφάνη ὡς τὸ δίω καὶ ταὐτὸν xci πρωτότυπον 'τοῦ 
διώχω ἐστίν. (Vers. 203. ) Qu δλληνες ἐπεύχονται τὸ, δὸς ϑεὲ, ὡς ἐῤῥέϑη, νίχην avri. εἰ δὲ καὶ 

“Ἕκτορά περ φιλέεις, χαὶ χήδεαι αὐτοῦ, ἴσην ἀμφοτέροισι βίην καὶ κῦδος ὕπασσον. ὃ mp zoi ἀποβαί- 

yi. καὶ ἔστι τοῦτο οἷον προέκϑεσίς τὲ τοῦ πο ἰλοντῷς χαὶ δήλωσις τοῦ δραστήριον εἶναι τὴν εὔλογον 

3o εὐχήν. στενολεσχεῖται δὲ τεχνικῶς καὶ ἡ εὐχὴ αὕτη, καϑὰ καὶ αἱ κατὰ πλῆϑος ηϑοποιίαι, περὶ ὧν 

πολλαχοῦ δηλοῦται. (Vers. 206.) Ὅτι εἰπὼν, lias δὲ κορύσσετο γώροπι χαλκῷ, ὃ 0 ἐστι λαμπρῷ, χκαϑὰ 
πολλαχοῦ κεῖται, εἶτα παραβολικῶς αὐτὸν σεμνύνων ὁ ποιητὴς φησὶν ὡς, ἐπειδὴ πάντα περὶ χροὶ 
er [4 , 3» T' [4 » 1 eV 3 εν , , 3 τὶ ^ ει τ 

ἕσσατο τεύχη, σεύατ ἕπειτα οἷος τὲ πελώριος ἔρχεται ““ρης, ὃς T εἰσι πολεμόνδε μετ΄ ἀνέρας, ovg ϑεος 
3 

ϑυμοβύρου ἔριδος μένεϊ ξυνέηκε μάχεσθαι" ὃ παράφρασίς ἐστι τοῦ, ἔριδι ξυνέηκε μάχεσϑαι. ἃ ἀποδι- 
40 δοὺς δὲ τὴν ῥηθεῖσαν παραβολὴν ἐπαγει" τοῖος ἂρ * log ὦρτο πελώριος, ἕρχος eii, μειδιόων 

- , , N 

βλοσυροῖσι προσώπασι" νέρϑε δὲ ποσσὶν sis μαχρὰ βιβὰς κραδάων δολιχόσχιον ἔγχος. καὶ σημείωσαν 
B » - , T, d 3j , , » 

ταῦτα εἰς éxqoucw στρατιωτικῆς ἐκτάξεως. Ὅρα δὲ χαὶ τὸ, ἔρχεται πόλεμόνδε" ov γὰρ ἐῴκει 0 Αἴας 
2, 3^ , ' M 3 M , , 3 , 3X (237 3 , 2 Y 2 , 2r EY 

odi ϑρυπτομένῳ τυχὸν τὰ εἰς τὴν ἐρωμένην Αφιροδίτην ἢ ἄλλως evieuévo , ἀλλὰ εἰς μάχην ἰόντι, xoi 
ταύτην σφοδρὰν, ϑυμοβόρου ἔριδος μένε συγκροτουμένην. ἐπὶ δὲ τῇ διαϑέσει ταύτῃ τοῦ iavrog 
3 - , "201 , - Ν , 3 * c , MA. [24 

50 Aoysiot μέν, φησι, μέγα ἐγηϑέον ξἰσορόωντες, Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς *UnstÀngs γυῖα ἕκαστον,  Exropt 
3 € D! 3 Xx , Y , , [4 

t αὐτῷ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι πάτασσεν.  ( Vers. 208. sqq.) Ev τούτοις δὲ σημείωσαι ὅτι τε πελώριον 
M » 3 * 3-9 , ^ ^ » «r , , 2 ΕῚ , -— 2M» E ^ - 

τον ἄρην εἰπὼν μετ᾽ Ολίγα xol τὸν Δΐαντα ovrog ἐχάλεσεν, ὡς ἤδη ἐξωμοιωμένον τῷ doc διὰ τῆς 
Ὶ- * r ' €- * ΄ παραβολῆς" καὶ ὅτι τὸ μειδιᾶν γέλωτος μὲν αὐστηρότερον, σχυϑρωπότητος δὲ φαιδρότερον, καὶ ὃτι 

^ - * - € »r , r, - * - r, , a , - 

ἐὰν μειδιᾳ βλοσυροῖς 0 Lag προσώποις, χέκραται ἄρα ϑυμῷ καὶ zagg* καὶ ort πληϑύνει τὰ πρόσωπα TO 
«r c ' 2 , “- ^ Ἢ MO , - Fs , 

60 ἥρωι ὁ ποιητὴς, OU μόνον ἀφελῶς κατὰ τὸν γράψαντα τὸ, πὺξ παίει αὐτὸν κατὰ τῶν προσώπων, ἤλγουν 

lo 

20 

3o 

549 
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χατὰ τῆς ἔνϑεν zal ἐκεῖϑεν παρειᾶς, ἀλλὰ καὶ ὡς ϑαρσαλέῳ" τὸ μὲν γὰρ ϑάρσος διαχέει, συστέλλει 
δὲ ὃ φόβος. διὸ xai ὃ μὲν θαρσῶν μαχρὰ βαίνει, οὐ συμποδιζόμενος τῷ δέει, 0 μέντοι δειλιῶν ὀχλά- 
ζει καὶ ἐπ᾿ ἀμφοτέρους ἵξει πόδας. ἔοικε δέ πως ἀρχὴν "ἐντεῖϑεν λαβεῖν ὁ εἰπὼν ὕρεγμα παρηίδων 151077 
τοῦ προσώπου ἔχτασιν καὶ πλατύτητα, καὶ ὁ τὸ στόμα πληϑύνας ἡ θμηρικῷ ζήλῳ ἐν τῷ, ἀμφιπίπτων 
στόμασι. (Mens 212.) Τὸ δὲ βλοσυρὸν δηλοῖ μὲν δεινότητα προσώπου, ἐξ οὗ καὶ Ἡὐα δόρει Ὁ γρά- 

φέται δὲ δι᾿ ἑνὸς σ᾽ καὶ τὸ μέτρον δηλ οἵ. ἐτυμολογεῖται δὲ παρὰ τὸ τὸ βλέμμα ὑποσύρειν. οἱ δὲ παλαιοὶ 

550 βλοσυρόν φασι καὶ τὸ σεμνὸν, mee: οἷς xai χρῆσις. Διχοστράτου φέρεται αὕτη" vi) τὴν ᾿Αφροδίτην, ὦ 
ξένη, βλοσυράν γε τὴν ψυχὴν ἔ ἄχεις. Ὅρα δὲ χαὶ ὅτι τὸ προσώποισι Lenis ὁ ποιητὴς. προσώπασι 10 

i λέγει, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ ἐγκάτοις εἰς τὸ ἔγκασι μεταπέπλασται. “ημείωσαι δὲ ὅτι οὐχ᾽ ὥς meg ἐν 
10 τῷ λιτὼ λιτὶ, xol κλάδω κλαδὶ, x«l ἐρυσάοματοι ἐρυσάρματες καὶ τοῖς ὁμοίοις, τὸ κατάρχον μὲν 

σύμφωνον. τῆς ληγοίσης μένει» ὃ δὲ eg ese μεταπλασμὸς᾽ τὴν τῆς ἀπαϑοῖς λέξεως, inoqudgiko τηρεῖ, 
οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν προκειμένων pin ἀλλὰ δισυλλαβίαν ἀπετέλεσεν ἡ τῶν εἰρημένων ποιητικῶν δοτι- 
χῶν μετάπλασις ἀναγκαίως πρὸς ἄνα Ἀλογίας ἔμφασιν. τοῖς δὲ εἰρημένοις ὅμοιον χαὶ τὸ ὀνείρασιν, ἔτι 20 

δὲ καὶ τὸ ἄστρασιν. 0 πὲρ εἰ ἀπὸ τοῦ ἀστὴρ ἀστέρος ἐχλίϑη, ἀσεράσιν ἂν ἣν. ὡς τὸ πατράσιν, ἂν- 

δράσιν. οὕτω δ᾽ ἂν καὶ τὸ μήλοις μήλασιν εἴποι ἂν ὁ φράσας τὸ, μηλάτων ἀπάργματα, ἤγουν μήλων, 
0 ἐστι ϑρεμμάτων ἀπαρχάς" εἰ δέ τις νοήσοι καὶ ἄῤῥητον εὐϑεῖαν τὸ πρόσωπας, οὗ δοτιχὴ πληϑυν- 
τικῶν τὸ προσώπασιν, οὐκ ἂν xcu οπραγοίη ἐνθυμούμενος τὸ yóvag Vesitoc xci δόρας δόρατος xad 

᾿Ηρῳδιανόν. εἰ δὲ καινὸν τὸ πρόσωπας, τί ἂν εἴη ὁ πρόσωπος, ov μνεία “ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν; 3o 
(Vers. 213.) Τὸ δὲ, μαχρὰ βιβὰς, ἀντὶ τοῦ διιστῶν εἰς μῆχος πολὺ τὰ σχέλη διὰ Ücocog, Pp: "ep 

20 ἔχει πρὸς τὸ, ὀλίγον γόνυ yovvóg ἀμείβειν, 0 καὶ ἐπὶ σκέλος χωρεῖν λέγεται. (Vers. 215:) TO δὲ κρα- 
δάειν πρωτότυπον τοῦ χραδαίνειν ἐστίν. αὐτὸ δὲ τῆς χρόδης ἐξηχεῖται, δι᾿ ἧς ἢ) φύλλον δηλοῦται ἁπλῶς 
5 φύλλον συκῆς. Τὸ δὲ, Τρῶας ἕχαστον, ᾿Αττικῶς ἔχει, ἐχφρωνουμένων ἰδίᾳ μὲν τοῦ Τρῶας, ἰδίᾳ δὲ 
τοῦ ἕχαστον, τὸ μέντοι κοινὸν, Τρώων ἕκαστον. ( Vers. 216.) Τὸ δὲ πατάσσειν ἐν στήϑεσι ϑυμὸν, 
0 ἐστι τὰ κατὰ τὴν καρδίαν, ὠνο ματοπεποίηται κατὰ μίμησιν ἤχου, ἀφ᾽ οὗ χαὶ τὸ πατεῖν καὶ 4o 
0 περίπατος xci πάτος ἡ 000g xal πάταγος. δηλοῖ δὲ ἡ λέξις τὸ ποιὸν ἦχον τὴν χαρδίαν ἀποτελεῖν 
ἐν τῷ κραδαίνεσϑαι, ἀφ᾽ οὗ καὶ παράγεσιγαι αὐτὴ δοκεῖ. τὴν δὲ τοιαύτην καρδιαχὴν κίνησιν διασα- 
φῶν ἐν ἄλλοις ὃ ποιητὴς φησί" χραδίη δὲ ἔξω στηϑέων ἐχϑρώσκει, πατάσσουσα δηλαδή. λέγεται δέ 
ποτε ἡ λέξις καὶ ἐπὶ τοῦ πλήσσειν, οἷον, ἐπάταξε μαχαίρᾳ, οἱονεὶ ἐθορύβησεν, ἐπατάγησε, κτύπον 
ἐποίησε πλήξας. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι ῥητοριχῶς οὐ μόνον τὴν μονομαχίαν "τῶν ἡρώων rovrov vwoi ἐν τοῖς 50 
ἑξῆς, ἀλλὰ καὶ τὰ πρὸ τῆς μονομαχίας ἐνταῦϑα καινὰ ποιεῖ, τὸν μὲν «Αἴαντα ἱιειδιᾶν εἰπὼν βλοσυροῖς 

προσώποις καὶ ὅσα προεῤῥέϑη, τῷ δὲ “Εχτορι πατάσσειν τὸν ϑυμόν. συνδιατίϑησι δὲ αὐτοῖς xai τὸν 
λαὸν, λέγων ὡς οἱ uiv" Lives μέγα ἔχαιρον τὸν Αἴαντα εἰσορῶντες, Τρῶας δὲ τρόμος ὑπηλίεν. ἔνϑα 
ὅρα. καὶ τὴν καϑ' Ὅμηρον τῶν “προσώπων τάξιν" τῶν ᾿βλλήνων μὲν γὰρ προέταξε τὸν μέγαν "iara, 

εἰπὼν ὕτι ὃ "dag μὲν ἐποίεν τὰ ῥηθέντα, "oy tio, δὲ ὁρῶντες ἔχαιρον * κχατωτέρω δὲ προέταξε μὲν 6o 
τοὺς Τρῶας, ἐπήγαγε δὲ τὸν " Exropa. ἕφη γάρ" Τρῶας τρόμος ὑπῆλθεν, ἡ ̓Εχτορί τὲ ϑυμὸς ἐνὶ στή- 

ϑεσι πάτασσε. τοῦτο δὲ ἐποίησεν Ὅμηρος οὐ μόνον διὰ ποικιλίαν καὶ τὸ ἐκκλίνειν τὴν ὁμοιοσχημοσύ- 

γὴν, ἀλλὰ καὶ ἵνα συνεχης αὐτῷ εἴη ὁ λόγος" αὐτίχα γὰρ τῷ “ἔχτορι συνάπτει τὸν “ἴαντα, ὃς τῷ μὲν 
"μειδιᾶν ἀγάλλει τοὺς “Ελληνας; τῷ δὲ βλοσυρῶς à ἔχειν καταπλήττει τοὺς ἐναντίους. ἐνταῦϑα δὲ ὅραθ78 

χαὶ τὸ, Τρῶας τρόμος ὑπῆλθεν, ὡς κάλλος τι ἐμφαίνει χατὰ τὴν προφορὰν, ὅμοιον τῷ, προσήκει 

προϑύμως, καὶ τοῖς τοιούτοις " καὶ ὅτι τρόμος μὲν ἐπὶ δειλίας, ὁμοίως xal τὸ τρομέειν" τὸν γὰρ ̓Ερευ- 
ϑαλίωνα ἐτρόμεον οἱ Πύλιοι, ὡς προγέγραπται; καὶ τοὺς Τρῶας τρόμος νῦν ὑπῆλϑεν, ὃν καὶ 0 «(ἴας 

ἔπαϑε" ( Vers. 24.7. ) τὸ μέντοι τρέσαι xci ἀναποδισμόν τινα ἐνταῦϑα δηλοῖ, χαϑὰ καὶ τὸ ἀναδῦναι, 
εἴ γε τῷ ἽἝχτορι πατάσσει μὲν ϑυμὸς, οὐχ ἔχει δὲ τρέσαι οὐδ᾽ ἀναδῦναι εἰς ὅμιλον. ἔνια καί φασιν οἱ 
παλαιοὶ ὅτι;: πρώτη αὕτη “ἔχτορος ἧττα τὸ πατάσσειν αὐτῷ τὸν ϑυμὸν, ὡς καὶ φυγεῖν ἂν, εἰ μὴ προε- 
χαλέσατο ᾿χόρμῃ φϑάσας αὐτός. δῆλον δὲ ὅτι τὸ ἀναδῦναι ἀνάπαλιν à ἔχει πρὸς τὸ χαταδῦναι εἰς πόλιν 

ἐχϑρὰν 1) ὅμιλον. ( Vers. 219.) Ὅτι ὁ lag, ὃν xci ᾿Αχαιῶν ἕρκος ἔφη, προδραμὼν Exrogog iyyv (Dav 
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: , , 2. , , « , «oc , , , , » 7 
ἤλϑε φέρων σάχος Ἡὔτε πύργον, χαλκξον, ἑπταβόειον, 0 ot φησι Τυχίος χάμε τεύχων, σκυτοτόμων ὄχ 

10 ἄριστος, Ὕλῃ ἔνι οἰκία ναίων, τουτέστι χατοικῶν περὶ τὴν ὕλην. *xoi σημείωσαι τὴν τοῦ νοήματος 

ἀστειότητα. ἕρκος γὰρ ̓ Ἱχαιῶν, 0 ἐστι τεῖχος, εἰπὼν τὸν Αἴαντα, πύργον ἔφη τὸ περὶ αὐτὸν σάκος, 

μέρος δὲ τείχους o πύργος. (Vers. 221.) Yin δὲ νῦν πόλις DBowtíiag, περὶ ἧς καὶ προιγράφη ἀλλα- 

χοῦ τε καὶ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ. τινὲς δὲ γράφοντες “Ὕδην διὰ τοῦ δ᾽ φασὶ πόλιν εἶναι Ὕδην, ἐν ü ᾧκει ὌὈμκ- 

ge^, βασίλειον ὐδῶν; τὰς νῦν Σάρδεις, ἱστοροῦντες ὅτι πηρωϑεὶς" Ὅμηρος μετοικίζεται εἰς Σμύρναν 

àx Κολοφῶνος, ἐλϑὼν δὲ εἰς τὸ νέον τεῖχος, 0 ἦν ἀποικία Κυμαίων, χαὶ μεταλαβὼν ἐκεῖ τῆς τοῦ 

Κυμαίου Τυχίου φιλοφροσύνης, ἐνέϑετο αὐτὸν τῇ ποιήσει εἰς μνήμην τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ὃ δὴ καὶ 

μόνον τῷ Τυχίῳ ἀντιδοῦναι ἴσχυεν. ἔστι δὲ καλλίων ἡ πρώτη γραφή" ἐξ Ὕλης μὲν γάρ, φασιν, εἶχεν 
ὁ iac κτήσασϑαι ἀσπίδα, χώρας Εὐρωπαίας, ἔνϑα εἰχὸς ἦν καὶ Τυχίον εἶναι τινὲ σκυτοτόμον γνώ- 

ριμον" ἐξ “Ὕδης δὲ τῆς “υδίας ἄπορον πῶς εὐπόρησεν. ὅϑεν δὲ ἂν ἦν ὃ Τυχίος, λέγει ὃ ποιητὴς, ὅτι 

αὐτὸς ἀπετέλεσε τῷ Αἴαντι σάκος. φησὶ γάρ᾽ ὃς οἱ ἐποίησε σάκος αἰόλον, ἑπταβόειον, τὸ πρόσϑε 
στέρνοιο φέρων Τελαμώνιος Αἴας, στῆ ῥὰ μάλα “Εχτορος ἐγγύς. iv δὲ τοῖς ἑξῆς καὶ δεινὸν τὸ αὐτὸ 

2οσάχος χαλεῖ. (Vers. 225.) Ὅρα δὲ ὅπως τὸ τοῦ Αἴαντος αὔξει ϑάρσος, εἴ περ ἔχτωρ μὲν ἔτρε" σεν 
ἂν, ὡς εἴρηται. εἴ περ εἶχεν, Αἴας δὲ οὐ μόνον ἐγγύθεν ἦλϑεν, ὡς ἀνωτέρω ἔφη, ἀλλὰ καὶ μάλα 
ἐγγὺς ἦλϑὲν " Exrogog, 0 δὴ ἐπίτασίς ἐστι τοῦ ἐγγύϑεν ἦλϑε. (Vers. 223.) ᾿Ιστέον δὲ ὕτε χάλκεον 
μὲν τὸ τοῦ Αἴαντος ἔφη σάκος ἀπὸ μέρους τῆς ἐξωτάτω πτυχὲς, τέτριπται γὰρ καὶ ἡ τῶν τοιούτων 
ἀσπίδων χρῆσις" εἰ δ᾽ ἴσως κἀνταῦϑα 0 χαλχὸς σίδηρον συνήϑως ἐμφαίνει, εἴη ἂν οὕτω σιδηρόνωτος 
ἡ τοῦ 4ἴαντος ἀσπὶς κατὰ τὴν τοῦ τραγῳδιχοῦ Καπανέως. ( Vers. 221.) Τοῦ δὲ οἰχία, 0 ἐστιν οἴκους, 
εὐθεῖα μὲν τὸ οἰκίον. ὡς πὲρ δὲ οὔτε τὸ ϑηρὸς ϑηρίον,, οὔτε τὸ ἴχνος ἴχνιον ὑποκοριστικῶς ἔχει παρὰ 
τῷ ποιητῇ, ἀλλὰ παρώνυμα εἰσι κατὰ τοὺς παλαιοὺς, οὕτως οὐδὲ τὸ οἶκος οἰχίον, ὕ3εν παρὰ τοῖς 

ὕστερον ὑποκοριστιχὸν οἰκίδιον κατὰ τὸ ἄργυρος ἀργύριον ἀργυρίδιον. χρῆσις δὲ τοῦ οἰκία καὶ παρὰ 
τῷ πεζογράϊρῳ Αῤῥιανῷ, ὡς πρὸ ὀλίγων μεμνημόνευται. ( Vers. 222.) 4 ἰόλον δὲ σάκος ἢ τὸ δαιδαλ- 
ϑὲν ὡς εἰκὸς ἐπιπολῆς εἴς τι κάλλος, 1] καὶ τὸ ταχύ" oUy ὅτι πάντως αἰτὸ τοιοῦτον, ἀλλ ὅτε ταχὺ καὶ 

πρόϑυμον εἰς μάχης ὑρμὴν ποιεῖ τὸν στερεούμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ, καϑὰ καὶ ζυγός που ϑοὸς εἰρεσίας ὃ ἐπι- 
ταχύνων τὴν Vija διὰ τῶν ἐρεσσόντων ἐπ᾽ αὐτοῦ. ' ᾿απταβόειον δὲ ὡς ἑπτάβυρσον᾽ βόες γὰρ viv τὰ ὃμο- 

So βόεια ἤγουν αἱ βύρ"σαι, ὅϑεν καὶ βύας αὔας ἤγουν ξηρὰς τὰς ἐχ τοιούτων βυρσῶν λέγει που ὁ ποιητὴς, 
χληϑέντος τοῦ μέρους τῷ τοῦ ὕλου ὀνόματι, ὡς που xoi ἐλέφας τὸ τοῦ ἐλέφαντος εἴρηται ὀστοῦν. 

ἐπάγει οὖν πρὸς σαφήνειαν τοῦ σάκος χάλκεον ἑπταβόειον τὸ σάχος αἰόλον ἑπταβόειον ταύρων ζατρε- 

φέων, ἐπὶ δ᾽ ὄγδοον γλασε χαλκόν" οὐκ αὑτὸς ὁ iere ἐλάσας, εἴ γε σχυτοτόμος ἦν, ἀλλὰ διά τινος 

χαλκέως τοῦτο ποιήσας. οὐκ ἀργὸν δὲ κεῖται οὐδὲ τὸ ξατρέφέων, ἀλλ᾽ ὡς δέον ὃν τοιούτων βοῶν εἶναι 

xoi τὰς ἐν τοιαύτῃ ἀσπίδι βύρσας, οὕς iqu χταμένους φησὶν ἡ ποίησις. ὅτι δὲ ζατρεφεῖς οὐ μόνον ταῦ- 
ροι, ἀλλὰ καὶ σύες καὶ αἶγες καὶ góxat, δηλοῖ ἡ ἡ Ὀδύσσεια. ( Vers. 2235.) Σημείωσαιν δὲ: καὶ ὅτι τὰς 

ἔξω τοῦ προκειμένου ἔργου ἱστορίας οὐ μόνον διὰ πλατυσμὸν καί τινα πληϑυσμὸν καὶ εὐπορίας ἐπί- 

χυσιν ὃ ποιητὴς παρεντίϑησιν, ἀλλὰ καὶ εἰς ἐργασίαν ἔστιν οὗ ἐπιχειρηματικὴν καὶ εἰς πολυπει- 

ρίας ἔνδειξιν χαὶ ἀκροάσεως παίδευσιν, πολλὰς δὲ καὶ εἰς μνήμην τινῶν συνήϑων αὐτῷ, καὶ ταύτην 

ἢ ἀγαϑὴν, ὡς ἐπί τε ἄλλων φαίνεται καὶ ἐνταῦϑα ἐπὶ Τυχίου, ὃν ἐφίλει ὡς εἴρηται, ἢ φαύλην, 

ὡς ἐπὶ Θερσίτου ἐῤῥέϑη τοῦ μεμισημένου αὐτῷ ἐπιτρόπου. Ὅτι δὲ τὸ Τυχίος παροξύνεται ὡς τρί- 
ἄρ βραχυ "χύριον, δηλοῦται πολλαχοῦ. ( Vers. 225. sqq.) Ὅτι ὃ Αἴας μὲν ἀπειλ ησώμενος χατὰ τὸ, ἀπει- 

λήσας δὲ προσηΐδα (διχῶς δέ φαμεν, καὶ κατὰ πάϑος ἀπειλησάμενος χαὶ κατ᾽ ἐνέργειαν ἀπειλήσας) 

μετρίως εἶπε πρὸς “Ἕκτορα τὸ, “Εχτορ, νῦν μὲν δὴ σάφα εἴσεαι οἰόϑεν οἷος, ἤγουν μόνος ἐκ μόνου ἐμοῦ, 
ὡς καὶ προεῤῥέϑη j οἷοι καὶ Δαναοῖσιν ἀριστῆες μετέασι, καὶ μετ᾽ pia ῥηξήνορα. ϑυμολεόνεα. 

καὶ ἔστι τὸ, χαὶ μετ᾽ pde, ἑρμηνεία τοῦ μετέασιν, ἤγουν μετὰ τὸν pico εἰσίν. εἰταὰ ἐπάγει" 

ἀλλ ὃ μὲν ἐν νήεσσι χορωνίσι ποντοπόροισι κεῖτ᾽ ἀπομηνίσας ᾿ΑΔγαμέμνονι ποιμένι λαῶν" ἡμεῖς δ᾽ εἰ- 

μὲν, ἤγουν ἐσμὲν, τοῖοι οἱ ἂν σέϑεν ἀντιάσαιμεν, καὶ πολέες. χαὶ οὕτω μὲν αὐτὸς μετριολογεῖ. οὐδὲν 
γὰρ μέγα εἶπε δι᾽ ἑαυτὸν, ἀλλὰ σωφρόνως ἐλάλησε περί τε ἑαυτοῦ xal τῶν ἀριστέων, χοινοποιήσας 
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τὸ ἐγχώμιον. (Vers 254. sqq. ) “Ἕκτωρ δὲ μεγάλα φρονῶν φησίν" «Αἶαν διογενὲς, Τελαμώνιε, κοί- 
Quue λαῶν, μὴ τί μευ jore παιδὸς ἀφαυροῦ πειρήτιζε, ἠὲ γυναικὸς, ἢ οὐκ οἶδε πολεμήια ἔργα. εἶτα 

ἐπιτείνων τὸ αὔχημα ἐπαγει" αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἰδα μάχας τ ̓ ἀνδροκτασίας τε" Oi) ἐπὶ δεξιὰ, οἶδ᾽ ἐπ᾽ 

ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν ἀζαλέην τό μοί ἐστι ταλαύρινον πολεμίζειν" οἶδα δ᾽ ἐν σταδίῃ δηίῳ μέλπεσϑαι 

ont οἶδα δ᾽ ἐπαΐξαι μόϑον ἵππων ὠκειάων. καὶ ὕρα ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ πεντάκις ὁ Ὅμηρος εἶπε 5ο 
τὸ οἶδα, οὔτε συνδήσας ἐν τόποις δυσὶ, καὶ ἐπιμείνας τῇ λέξει ^E. τὸ καίριον, εἰ καί τινὲς πειρῶνται 

τὸ, οἰδ᾽ ἐπὶ δεξιὰ οἶδ᾽ ἐπ᾿ ἀριστερὰ ( Vers. 238.) μεταγράψαι, ἡδ᾽ ἐπὶ δεξιὰ ἡδ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερά ̓  χαὶ ὅτι 

ἐν ἄλλοις τὸ εὖ εἰδὼς γενικὴ συντάσσων ἐνταῦϑα τὸ οἶδα κατὰ σύνταξιν αἰτιατικὴν προάγει εἰπών" εὖ 
οἶδα μάχας καὶ ἑξῆς " καὶ ὅτι οὐκ ἐμνήσϑη ἐνταῦϑα τοξικῆς ὁ ἀριστεὺς, ἀλλ᾿ αὐχεῖ ἀσπιστὴς εἶναι στα- 

552 δαῖός τε καὶ ἱππότης" καὶ ὕτι τὸ, εὖ οἶδα μάχας ἕως τοῦ μόϑον ἵππων, ἃς καὶ ϑηλυκῶς προάγει εἰπὼν, 
(Vers. 241.) ἵππων ὠχειάων, ἔπαινός ἐστιν ἐπιστήμονος στρατηγοῦ" καὶ ὅτι δεξιώτατα καὶ ἐνταῦϑα 

ὃ ποιητὴς παρέῤῥιψε μνήμην τοῦ ᾿“χιλλέως, ὃν xai ὑπερεξαίρει τῶν ἄλλων ἀριστέων, μετ᾽ ᾽᾿Δ4χιλλέα λέγων 
(Vers. 228.) αὐτοὺς εἶναι, ὀνομάζων αὐτὸν καὶ ῥηξήνορα ϑυμολέοντα. ἔνϑα σημείωσαι ὅτι τὸ ῥηξήνωρ 
ἐλλειπτικῶς ἔχει δι᾿ ἀνάγκην συνϑέσεως. εἶτε γάρ ἐστι δηξήνωρ ὃ ῥήσσων ἐν ἠνορέῃ, συννοητέον τὸ 
φάλαγγας ἀνδρῶν, ῥηξήνωρ γὰρ πάντως ὃ ῥηγνύων ἀνέρων φάλαγγας, εἴτε ῥηξήνωρ ἐστὶν ὁ ῥήσσων 
ἀνέρας, προσληπτέον τὸ πεπυχνωμένους τῇ παρατάξει. μόνος γὰρ ὃ τοιοῦτος ἐστὲ ῥηξήνωρ. οὕτω δὲ 
καὶ "πρὸ ὀλίγων ἐν τῷ, ῥήγνυσκε φάλαγγας, ἔλειπε τὸ ἀνδρῶν, ot οὐκ ἐξ ἀνάγχης συνεπινοοῦνται τῇ θο 

φάλαγγι" φάλαγξ γὰρ οὐκ ἐπὶ μόνων ἀνδρῶν λέγεται. ἵνα εὐϑὺς τῇ φάλαγγι συνεπινοοῖντο καὶ αὐτοὶ, 
& y& καὶ ζῴων ἑτεροίων, καὶ δένδρων δὲ φάλαγξ λέγεται. Θυμολέων δὲ, ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ, ἢ ὁ ψυ- 

20 χικὴν προϑυμίαν ἔχων λέοντος, ἢ ὃ ϑυμὸν ἀγήνορα ἔχων κατὰ λέοντα, ἢ ὃ μὴ φύσει λέων, ἀλλὰ 
ϑυμῷ, τουτέστιν οἴκοϑεν καὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τοιοῦτος, ὡς χαὶ ϑυμύσοφος ὃ μὴ ἄλλοϑεν ἀλλὰ gve, 

0 ἐστιν εὐφυίᾳ τῇ κατ᾽ αὐτὸν, σοφὸς, Πινδαρικῶς εἰπεῖν. ( Vers. 226. ) “Σημείωσαι δὲ ὅτι ἐν τῷ, γνώ- 

Gc. οἰόϑεν "οἷος οἷοι xai Zavaoic ἀριστῆςς, τὸ οἰόϑεν οἷος οἷοι παρηχήσεώς ἐστι. τὸ γὰρ οἷος ὃ μόνοςθ 79 

καὶ οἷος ὃ ὁποῖος ἤχῳ μόνῳ ἀλλήλοις ἐπικοινωνοῦσι. μιμεῖται δὲ ἐν τούτοις ἀγωνιῶντα ὃ ποιητὴς τὸν 
Alavre καὶ διὰ τοῦτο τὸν λόγον εἰς TGUTOL ογίαν ἄγει παρηχητιχκήν. ( Vers. 229.) Τὸ δὲ, κορωνίσι πον- 

τοπόροισιν, ἐκ παρέλκοντος χεῖται χόύσμου χάριν φραστιχοῦ, καϑὰ καὶ τὸ, ποιμένι λαῶν. Τὸ δὲ xei- 
σϑαι τὸν ano ἐν ταῖς ναυσὶ zoe τὸ ἀπομηνίσαι κεῖται καὶ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ, καὶ εἴρηται τὰ δέοντα 

ἐκεῖ. (Vers. 251.) Τὸ δὲ, ἐσμὲν τοῖοι καὶ ἑξῆς, μετριοφροσύνην ἔχει. οὔτε γὰρ λέγει ὡς ἐγὼ τοιόσδε 

| εἰμὴ, οὔτε ὁρίζει ποταπός ἐστιν, ἀλλὰ κοινοποιούμενος λέγει ὡς τοιοῦτοι ἐσμὲν οἱ ᾿4χαιοὶ οἷοι ἀντι- 
᾿ς 30 στῆναί σοι, ὁποῖος ἂν δηλονότι καὶ εἶ, καὶ ὁποῖοι ἂν ἡμεῖς ὦμεν, οὐκ εἰς μονάδα ἐστενοχωρη μένοι; 

ἀλλὰ πολλοὶ ὄντες. Τὸ δὲ, ἀντιάσαιμεν σέϑεν, ταὐτόν ἐστι τῷ ἀντήσομεν καὶ ἀντίοι ἔλϑωμεν. 
( Vers. 254.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι νῦν μὲν 0 “Εχτωρ σεμνολογεῖ τὸν Αἴαντα, ὡς ἀνωτέρω ἐῤῥέϑη, καὶ 

| μετ᾽ ὀλίγα δὲ τῆς αὐτοῦ πειραϑεὶς ἀνδρίας μέγεϑος αὐτοῦ προσμαρτυρήσει xci βίαν xal φρόνησιν. 
ἀλλαχοῦ μέντοι εὐτυκχήσας ἐξουδενώσει αὐτὸν, ὡς ἐχεῖ φανήσεται. ὅτε δὲ βραχὺ προελϑὼν ἐρεῖ" ἀλλ᾽ 10 
οὐ γάρ σ᾽ ἐϑέλω βαλέειν τοιοῦτον ἐόντα, λάϑρη ὀπιπτεύσας, ἀλλ᾿ ἀμφαδὸν, αἴ κε τύχοιμι, συνεσχία- 
σται ὃ λόγος. ἄδηλον γὰρ τί βούλεται τὸ τοιοῦτον ἐόντα. ( Vers. 235.) Τὸ δὲ, παιδὸς ἀφαυροῦ χαὶ 
γυναικὸς, 3 οὐχ οἷδε πολεμήια ἐ ἔργα, πρὸς διαστολὴν εἴρηται, ὡς xal παίδων ὄντων τινῶν ποτὲ μὴ 

ἀφαυρῶν, ἤγουν ἀσϑενῶν, χαὶ μάλιστα γυναικῶν, αἵ οἴδασι πόλεμον, ὁποῖαι τινὲς καὶ αἱ ᾿Αμαξόνες. 

To δὲ πειρητίξειν ἐκ τοῦ πεῖραρ πείρατος ἔχει, παραγωγήν. (Vers. 258.) Τὸ δὲ, ἐπὶ δεξιὰ καὶ ἐπ᾿ 

40 ἀριστερὰ νωμῆσαι τὴν βῶν, 3j ἀμφιδέξιον, ταὐτόν δ᾽ εἰπεῖν, ἀμφοτεροδέξιον εἶναι δηλοῖ τὸν " Exropa, 

ὁποῖός τις χαὶ ὁ ἐν τοῖς ἑξῆς ᾿Δστεροπαῖος , ἢ τὸ μὲν νικᾶν καὶ διώκειν ἐπὶ δεξιὰ χινεῖν εἶπε τὴν ἀσπίδα 

διὰ τὸ πραχτιχὸν τῶν δεξιῶν, τὸ δὲ φεύγειν καὶ ἡττἄσϑαι im ἀριστερὰ κινεῖν φησὶν εὐφημότερον" 
ἢ καὶ ἄλλως συμβολικῶς, ἐπὶ δεξιὰ μὲν κινεῖν φασὶ τὸ ἀνϑίστασϑαι, τότε γάρ τις τὴν ἐξ ἀριστερῶν 
ἀσπίδα ἐν δεξιοῖς ἔχει τοῦ ἀντιπάλου, τὸ δὲ φεύγειν ἐπ᾽ ἀριστερὰ λέγει νωμᾶν - τηνικαῦτα γὰρ ἐξ ἀρι- 
στερῶν αὐτὴν. ἔχει τοῦ διώκοντος. (Vers, 239.) δῶν δὲ ἀζαλέην ἤγουν ξηρὰν ἔφη πρὸς διαστολὴν τῆς 

ὑγρᾶς ἤτοι ζώσης βοὸς, ὡς περ καὶ ἀλίβαντες "μὲν οἱ νεχροὶ, διερὸς « δὲ βροτὸς ὁ ζῶν. ᾿Ιστέον δὲ ἃ ὕτι 20 
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οὐχ ̓ ἁπλῶς οἵτω ἐπὶ βύρσης τέϑειται τὸ βοῦς € ὄνομα, ἀλλὰ μετὰ προσϑήκης τινὸς, ὡς ἔχει τὸ, βόας 

αὔας, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ, βῶν ἀζαλέην, καὶ τὸ, βοῶν εὐποιητάων, ἤγουν. εὑτε τεχνιτευμένων., Ü πρὸς 
διαστολὴν τῶν ὠμοβοείων εἴρηται. Σημείωσαι δὲ zai ὕτι ὁ εἰδὼς νωμᾶν βῶν ἀζαλέην εἰχότως καὶ 

ταλαύρινος λέγοιτ᾽ ἂν πολεμιστὴς, ὡς που καὶ αὐτός φησιν ὃ ποιητής" ἔνϑα χαὶ διασαςφεῖται ἡ, τοιαύτη 

λέξις πρὸς ἀχρίβειαν. ἡ γὰρ ἀζαλέα βοῦς τάλας ἐστὶ ῥινὸς, 0 ἐστι καρτερικὸν καὶ στερεὸν δέρμα, ἐξ ὧν 
σύγχειται τὸ ταλαύρινον. διὸ xci ὁ ποιητιχὸς “Εχτωρ ἐνταῦϑα εἰπὼν εἰδέναι νωμᾶν βῶν ἀζαλέην xai 
δηλῶν πολεμιστὴς x«i αὐτὸς εἶναι διὰ τοῦτο ταλαύρμινος ἐπάγει" διὸ μοι ἐστὶ ταλαύρινον πολεμίζειν, 
(Vers. 241.) Τὸ δὲ, iv σταδίῃ δηίῳ μέλπεσίϑαι Apod, ἔχει μέν τε καὶ ψευδοπαρηχήσεως ἐν τῷ σταδίῃ 
καὶ δηίῳ. δηλοῖ δὲ τὸ εὐχερῶς κινεῖσθαι καὶ οἷον παίζειν καὶ ἄδειν ἐν τῇ κατὰ συστάδην xai ne) μάχῃ 
διὰ τὸ, πολλὴν ἐν τοῖς δεινοῖς ἔχειν εὐχέρειαν. καὶ τὸ μὲν orat) λείπεται τοῦ ὑσμίνῃ ἢ μάχη 7" τοιούτου 10 
τινός. TO δὲ μέλπεσϑαι εἴληπται ἀπὸ τῶν xcÜ ἡσυχίαν μελπόντων παιανικῶς TQ dod λόγῳ ἑορτῆς, 

So jj χαὶ τῶν πρὸ μάχης χαταυλουμένων ὡς μὴ δειλιᾶν. ort δὲ 0 σταδαῖος ἀπὸ τοῦ στάδη γίνεται, ἀφ᾽ 
οὗ τὸ συστάδην, καϑὰ ἐκ τοῦ γύδην ὁ χυδαῖος. δῆλον ἐστίν" ὁμοίως δὲ xci ὅτι σταδαῖος μέν ἐστιν 

6 ἤδη ῥηθεὶς, σταδιαῖος δὲ τετρασυλλάβως τῷ παρὰ τοῖς ὕστερον σταδίῳ παρωνυμεῖται, 0 περ δόξει 
μὲν ἀπὸ τοῦ σταδὴν γίνεσθαι διὰ τὸ τοὺς περὶ αὐτὸ ἀγωνιζομένους μὴ πρὸς ϑέαν μόνην ἀϑροισϑῆναι, 
ὥστε χαϑημένους ϑεᾶσϑαι, ἀλλ᾽ ὥστε πρὸς ἀϑλα ἑστάναι. οἱ μέντοι παλαιοὶ στάδιόν τι αὐτὸ βούλον- 
ται εἶναι, ἱστοροῖντες ἐπ᾿ αὐτῷ καί τι σελίνου ἀνάσπασμα. τοῦ δὲ σταδίη ἀρσενικὸν στάδιος, παραᾶ- 
γόμενος ἐχ τοῦ στάδην. (Vers. 251.) ᾿Ιστέον δὲ xai ὅτε πρὸς ἀγέρωχον ἀντίπαλον χαλῶς ἂν εἴπῃ 
ὁ σωφρονῶν, ὅτι ἡμεῖς ἐσμὲν τοῖοι, οἱ ἂν σέϑεν ἀντιάσαιμεν" ἀλλ ἄρχε μάχης 102 πτολέμοιο. Αἴας 
δὲ τοῦτο λέγει παραχωρῶν μεγαλοψύχως xci φιλοτίμως τῆς πρώτης βολῆς τῷ “Εχτορι. (Vers. 242.) 20 
᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ μὴ ἐϑέλειν χλέπτειν τὴν νίχην ἐξ Ὁμήρου ὃ Μαχεδὼν 4λέξανδρος μαϑὼν ἐκέρδησε 
πλάσαντος τὸν Εχτορα, ὡς ἐῤῥέϑη. λέγοντα τῷ Αἴαντι ὡς οὔ σ᾽ ἐθέλω βαλέειν καὶ ἑξῆς. Ὀπιπτεύειν 553 

δὲ τὸ ἐποπτεύειν καὶ ἐπιτηρεῖν γαὶ, ὡς ἐν ᾿Οδυσσείᾳ εἴρηται, ἐπιόπτεσϑαι, ὅϑεν καὶ ὃ παρϑενοπίπης 
40 xai ὃ πυῤῥοπίπης δὲ παρὰ τῷ κωλμικῷ καὶ ὃ ̓ ᾿Οππιανὸς δὲ κατὰ συγχκοπήν. Τὸ δὲ τύχοιμι δηλοῖ μὲν 

ἐπιτυχίαν" γράφεται δὲ καὶ τύχωμι ἐχταϑέντος τοῦ 0, χαϑὰ xci ἐπὶ τοῦ κτείνοιμι κτείνῳμι καὶ τῶν 
ὁμοίων, ὡς καὶ ἐν τοῖς χατὰ τὴν Ὀδύσσειαν δεδήλωται. (Vers. 245. sqq.) Ὅτι τῶν ἀριστέων ἄντι- 
στάντων ἀλλήλοις τὸ μὲν "LEzrogog δόρυ ἐξ πτύχας ἤγουν ϑέσεις διῆλϑε τῆς τοῦ «Ἵἴαντος ἀσπίδος. 
φησὶ γάρ" προΐει δολ ἰχόσκιον ἔγχος, xal βάλ ἐν Δἴαντος δεινὸν σάκος ἑπταβύειον ἀκρότατον χατὰ χαλ- 

χὸν, ὃς ὕγδοος rtv ἐπ᾿ αὐτῷ ἐξ δὲ διὰ πτύχας ἦλϑε δαΐζων χαλκὸς ἀτειρὴς . ἐν τῇ δ᾽ ἑβδομάτῃ our 
σχέτο. xci ὅρὰ Oc χκἀνταῦϑα ϑηλυκῶς ἔφη τὴν ῥινόν. καὶ οὕτω uiv τὸ τοῦ Exropog δόρυ. τὸ δὲ τοῦ 30 
“ἴαντος ἔγχος διά τε qais ἀσπίδος ἠλϑε τῆς τοῦ Lxrogoc xci διὰ ϑώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο, 
ἀντιχρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε env ταῦτα δὲ καὶ ἐν τῇ y ῥαψῳδίᾳ ὁ ὁ Πάρις ὑπὸ τοῦ  ὲενελάου 

ἔπαϑεν. ἐχφεύγει δὲ καὶ ἐνταῦθα ὃ "Exrup τὸν ϑάνατον, ὡς xci exe ὁ Πάρις" ἐκλίνϑη γὰρ καὶ ἀλεύατο 
κῆρα μέλαιναν. «Αἱ δὲ πτύχες καὶ τὰς περιπτυχὰς παράγουσιν, ὡς τὸ γαύλοχοι περιπτυχαὶ, χαὶ τὰς 
αὐταῖς ἀντικειμένας ἄνα: πτυχὰς. ὡς τὸ, ἡλίου ἀναπτυχαὶ, τοῦ ἀναπτύσσοντος δηλαδὴ τὰ ἐν σχότῳ" 

50 διὸ xoi *ÓnAiog ὃ αὐτὸς κατ ᾿αλληγορίαν, ὡς δηλοποιός. ὅϑεν χαὶ τὰ τῶν ὀνείρων σχοτεινότερα ὑπὸ 

ἡλίῳ ἀνατέλλοντι ἐχκαλούμενα ἐκρίνοντο: ἡ δὲ ἑβδομάτη ϑενὸς δηλοῖ δύνασϑαι τὸ ῥηθὲν σάχος καὶ 

ἑπτάριγον λέγεσϑαι" σαφέστερον μέντοι ἑπταβύειον, οὗ πάλιν διασαφητιχὸν τὸ ταύρων ζατρεφέων, 
ὡς καὶ ἐν τῷ ταῖρος βοῦς ἀριδηλό ὁτέρον τοῦ βοῦς τὸ ταῦρος ὡς εἶδος γένους. ( Vers. 255 sqq.) Or: zo 

ἐνταῦϑα δυσὶ συντομωτάταις “Ὅμηρος χρᾶται παραβολαῖς προσὴ Ἰκόντως τῷ καιρῷ: συνεπιτρέχων. οἷον áo 

τῷ λόγῳ καὶ ̓συστενοχωρῶν αὐτὸν τοῖς φραζομένοις πράγμασι. λέγει γὰρ ὅτι ἐκσπασάμενοι δολίχ᾽ ἔγχεα 

χερσὶν ἅμ᾽ ἄμφω, ἤγουν ὃ “Εχτωρ xoi ὃ “ϊας, σύν ῥ᾽ ἔπεσον λείουσιν ἐοικότες ὠμοφα) Ὅισιν ἢ συσὶ 
κάπροισι, τῶν τε σϑένος οὐχ ἀλαπαδνὸν, ὡς τῶν ϑηλέων δηλαδὴ συῶν ἀλαπαδνῶν οὐσῶν. καὶ ὅρα 

τὸ ἐχσπασάμεγοι ἀπὸ τῶν φυτῶν ληφϑὲν μέσως 7t , ἤγουν }) σεμνῶς, ἐὰν ἀπὸ δένδρων prex verat, 

ἢ μικροφυῶς, ἐὰν ἀπὸ φυταρίων ἴσως γέγονεν 1; τροπὴ, ὕ περ οὐκ ἂν εἴη, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, σύν δ᾽ 
ἔπεσον. τὸ γὰρ συμπεσεῖν ὡς ἐπὶ μεγάλων σωμάτων καὶ αὐτὸ εἴρηται ὑψόϑεν καταρασσομένων εἰς 
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ἄλληλα, οἷον γεφελῶν ἢ λίϑων ὀρεινῶν ἢ τοιούτων τινῶν. οἱ δὲ μεϑ ἡ Ὅμηρον τὴν “λέξιν χαὶ ἐπὶ 7ug?- 60 

ρῶν mof cce τιϑέασι. λέγεται δέ ποτε συμπεσεῖν καὶ τὸ ἅμα Ὁ πεσεῖν. (Vers. 255.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐκ 
τοῦ σπᾶν, ἐξ οὗ τὸ ἐκσπάσασϑαι,. οὐ μόνον ἐπὶ φυτῶν τὸ ἀνασπᾶν λέγεται, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἀλαζονείας, 
ὡς δηλοῖ παρὰ “Σοφοκλεῖ τὸ, λόγους ἀνέσπα, ᾧ ὕμοιον καὶ τὸ, ὀφρῦς ἀνασπᾶν, οἷς ἐναντίον τὸ χατα- 

σπᾶν. ἐκεῖϑεν δὲ καὶ τὸ, προσανεσπάσϑησαν κλίμακες, ἤγουν ὑψώϑησαν κτισϑεῖσαι. δῆλον δὲ καὶ 

ὡς ἕτεραι προϑέσεις τῷ αὐτῷ ῥήματι συντεϑεῖσαι διάφορα ποιοῦσι νοήματα, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ συσπᾶν 
xal διασπὸν xai παρασπᾶν τὸ ἀφαιρεῖσϑαι γῆν τυχὸν 1) ἕτερόν τι, καὶ ἐκ τοῦ ἀντισπᾶν xci τῆς ἐπι-080 
σπάσεως καὶ τοῦ περισπασμοῦ καὶ ἑτέρων. (Vers. 256.) Ev δὲ τῷ, λείουσιν ὠμοφάγοισιν, ἢ συσὶ 
κάπροισι, συχνὰ διὰ κάλλος τὰ πάρισα. καὶ ἐνταῦϑα δὲ γενιχὸν μὲν τὸ συσὶν, εἰδικὸν δὲ τὸ κάπροισι. 

10 καὶ ἔστι καὶ αὐτὸ ὅμοιον τῷ, βοῦς ταῦρος, καὶ τοῖς τοιούτοις. (Vers. 258.) Ὅτι ἐπεὶ ἀλλήλοις οἱ 

μονομάχοι ἐκσπασάμενοι τὰ ἔγχεα συνέπεσον, ὁ uiv" Exrog ἤνυσεν οὐδὲν, οὐτάσας γὰρ τὸ τοῦ Αἴαν- 
τος μέσον σάκος δουρὶ ovx ἔῤῥηξε χαλκὸν, τὸν ἐξ ἐπιπολῆς δηλαδὴ ὄγδοον, ἀνεγνάμφϑη δέ οἱ αἰχμή. 
( Vers. 261.) “ἴας δ᾽ ἀσπίδα νύξε τὴν τοῦ " Exrogog ἐπάλμενος, ἡ δὲ διαπρὸ ἤλυϑεν ἐγχείη, στυφέλιξε 

δέ μιν, ἥτοι διέσεισε μεμαῶτα, τμήδην δ᾽ αὐχένα ἐπῆλϑε., μέλαν δ᾽ ἀνεχήκιεν αἷμα. ἀλλ οὐδ᾽ ὡς ἀπέ- 
Anys μάχης “Ἕχτωρ, ἀλλ᾿ ἀναχασάμενος, ὅτε δηλαδὴ καὶ τὸ ἔγχος αὖϑις ἐξεσπάσϑη τῆς τοῦ  Lxropog 
ἀσπίδος, λίϑον εἵλετο χειρὶ παχείῃ κείμενον ἐν πεδίω μέλανα, τρηχύν τε μέγαν τε" τῷ βάλεν ““ἴαντος, 
τὸ καὶ ἀνωτέρω ῥηϑὲν, δεινὸν σάκος ἑπταβόειον μέσσον ἐπομφάλιον, περιήχησε à ἄρα χαλκός. 
( Vers. 209. ) Δεύτερος cvv. “ἴας πολὺ utl "Cove. λᾶαν ἀείρας ἧκεν, O ἐστιν ἀφῆκεν ἐπιδινήσας, ἐπέ- 1o 

ci δὲ tv ᾿ἀπέλεϑρον, O χαὶ ἐν ἄλλοις κεῖται, ἤγουν ἐνεστήριξε τῷ λίϑῳ ἰσχὺν πολλὴν τῇ ἐπιδινήσει. 

20 εἴσω δ᾽ ἀσπίδ᾽ ξαξε βαλὼν μυλοειδέϊ πέτρῳ; βλάψε δέ οἱ φίλα γούνατα. (Vers. ae ) Ὁ δ᾽ ὕπτιος ἐξε- 
τανύσϑη, ἀσπίδι ἐγχοιμφϑεὶς, ἤτοι ἐν “χρῷ χρουσϑεὶς, προσπελασϑεὶς κατὰ y0oUv' τὸν δ᾽ αἶψ᾽ 

ὥρϑωσεν AnóAAov. (Vers. 259.) Καὶ ὅρα πολλὴν δυστυχίαν ἡ βχτορος, καὶ ὡς τεραστίως ἐξέφυγε τὸ 

ed πεσεῖν" καὶ ὅτι καὶ ἐν τῷ, ἀνεγνάμφϑη δέ οἱ αἰχμὴ, φανερῶς αἰχμὴν λέγει τὸν τοῦ δόρατος σίδηρον, 

ὃς καὶ ἐπιδορατὶς dpi: ἄλλως μέντοι, ὡς περ τὸ δόρυ ἔστιν ὅτε πόλεμον σημαίνει, ὡς δηλοῖ τὸ, 

δουρὶ κλυτὸς, ἤγουν περιώνυμος ἐν πολέμῳ, οὕτω καὶ τὸ αἰχμὴ" διὸ καὶ ταὐτὸν δορυάλωτον εἰπεῖν καὶ 

αἰχμάλωτον, ἐν οἷς δηλοῦται ὃ ἐν πολέμῳ ἁλούς. λέγει δέ mov καὶ “Ηρόδοτος περί τινων ὡς καχῶς 

αὐτοῖς ἡ αἰχμὴ ἕστηκε πρὸς τοὺς δεῖνα, n /'QUV ἐδυστυχηϑη αὐτοῖς ὃ πόλ δμος. τοῦτο δὲ zai ἐκ τοῦ παρα- 

χολουϑοῦντος εἴρηται" Mi edes ἡ γὰρ τοῖς ἐν μάχῃ δυστυχοῦσι. κακῶς αὐτοῖς ἑστάναι τὴν αἰχμήν. 

(Vers. 260.) Τὸ δὲ νύξεν οὐ δοχεῖ διαφέρειν τοῦ οὔτασεν, ἀμφοῖν δὲ διέσταλται τὸ ἐῤῥηξε. 
3o ( Vers, 262.) Τὸ δὲ τμήδην, παραχϑὲν ἀναλόγως τῷ παραβλήδην χαὶ ὑποβλήδην καὶ τοῖς δ" μοίοις, 20 

τὸ ἐπιπολάζον δηλοῖ τῆς πληγῆς. ᾿Ανακηκίειν δὲ τὸ ἀναπηδᾶν, ἀπὸ τοῦ κίω, καὶ ἀναδιπλασιασμῷ 

χακίω xoi τροπῇ xn. ἄλλως γὰρ οὐκ ἔστιν εὑρεϑῆναν ἀναδιπλασιασμὸν ἐχτεταμένον. τοιοῦτον δέ τι 

γίνεται καὶ ἐπὶ τοῦ τητῶ τὸ στερίσχω καὶ ἐπὶ τοῦ ἐπενήνεον , περὶ OU μετ ᾿ὀλίγα εἰρήσεται, καὶ ἐπὶ τοῦ 

554 sape, περὶ οὗ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ δεδήλωται. ᾿Ιστέον δὲ ὡς οὐ πολὺ ἀναπήδημα αἵματος δηλοῖ τὸ ἀναχη- 

κίειν, οὐδὲ ὁποῖον τὸ ἀνακοντίξειν. ἐν τῷ, αἷμα δ᾽ ἀνηχόντιζεν ἀπὸ στρεπτοῖο χιτῶνος, ἠρεμαίαν δὲ 

σημαίνει ἀνάδοσιν, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ; μυδῶσα arg μηρίων ἐτήχετο, παρὰ Σοφοχλεῖ. ἡ γὰρ τηκομένη 

χκηχὶς οὐκ ἂν ὑψοῦ ἀναπηδῴη" ἡ δὲ τοιαύτη ἀπὸ τοῦ καίειν δοκεῖ λεχϑῆναι, καιομένη γὰρ ἐτήκετο. 

( Vers. 264.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ ἀναχασάμενος, 0 ἐστιν ἀναποδίσας, δι᾿ οὗ “ἡρμήνευσε τὸ συνέπεσον, οἷο- 

va εἰπὼν ὅτι διὰ τὴν ἄγαν ἐγγύτητα εἴρηται συμπεσεῖν ἀλλήλοις τοὺς ἥρωας καὶ οἷον ἐπιπεσεῖν" ἰδοὺ 

4o γὰρ εἰ μὴ ἀνεπόδισεν 0" ἔχτωρ, οὐκ εἶχε βαλεῖν. GAPéns, 265.) Τὸ δὲ «ero, τουτέστιν ἔλαβεν, ἐνερ- 

γητιχῶς εἷλεν ὡσεπιπολὺ λέγεται. εὐτυχεῖ δὲ λίϑον εὑρὼν exi ἐν πεδίῳ κείμενον ὁ "B ὍΝ φίλον αὐτῷ. 

pelaya δὲ καὶ τραχὺν λίϑον € ἔφη πρὸς διαστολὴν τοῦ μαρμάρου, ὃν ἐρεῖ ἐν τοῖς ἐφεξῆς. ὃ γὰρ μάρ- 

ἤμαρος λίϑος, ἐπειδὴ μαρμαίρει, λεῖος ἐστὶ καὶ οὐ τραχὺς, τάχα δὲ οὐδὲ μέλας. πιϑανότητος δὲ ἐργα- 3o 

στιχὸν TO χαὶ σχῆμα xai χρῶμα λίϑου καὶ μέγεθος εἰπεῖν. Τὸ δὲ, μέσον ἐποιάλιον, ἀλλήλων εἰσὶν 

ἐφερμηνευτιχὰ, ὡς τῆς ἀσπίδος ἐν τῷ μέσῳ ἐχούσης ὀμφαλὸν. ὃς καὶ ἔοικε διὰ τοῦτο λέγεσϑαι ὀμφα- 

-— ὡς καὶ τοῦ φυσικοῦ ὀμφαλοῦ μεσάζοντος τὸ ζῷον. καὶ ἔστιν ἐνταῦϑα ὁ λόγος τῷ ποιητῇ, ὡς ἔβα- 
An 
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λεν “Εχτωρ τὸ τοῦ /Zlievroc σάκος χατὰ μέσον τὸ ἐπομφάλιον, 0 δὴ σάκος οὐδ᾽ ἐνταῦϑα ὥχνησεν íara- 
βόειον εἰπεῖν, ἐγκαϑδιζων οὕτω τὴν τούτου μνήμην τῷ ἀχροατῇ. ( Vers. 269.) Ὅτι δὲ τῷ ἐπιδινῆσαι τὸν 

λίϑον πρὸ τῆς ἀφέσεως ἰσχὺν ἐπερείδει τῇ βολῇ, ὡς καὶ ὁ ποιητὴς δηλοῖ, οὐκ ἔστιν ἀμφιβαλεῖν. οὕτω 
δὲ χαὶ ὁ τὸ δόρυ ἀμπεπαλὼν, ὡς ἀλλαχοῦ εἴρηται, ἰσχυρὰν ποιεῖ τὴν βολήν. (Vers. 270.) Τὸ δὲ, 
ἔσω κάταγμα τῆς ἀσπίδος, οὐ μόνον τὸ ἐμβριϑὲς τῆς βολῆς δηλοῖ, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς ἀσπίδος εὐπαχγές. 
οὐ γὰρ κατεάγη πρὸς μῆκος, ἀλλὰ μόνον ὕπου ὃ μυλοειδὴς πέτρος ἔκρουσε, τουτέστιν ὃ στρογγύλος, 
καὶ ἴσως οὐδὲ εἰς τὸ πᾶν σφαιροειδὴς. οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦτο μυλίας κατὰ τοὺς ῥήτορας, ἀλλὰ ἐοικὼς τοιούτῳ 
λίϑῳ. οὔτε γὰρ ὁ ϑεοειδὴς ϑεὸς ἂν εἴη, οὔτε ὁ μυλοειδὴς μύλος νοηϑείη αὐτόχρημα, ἤτοι λίϑος μυ- 

4o "λωνιχός. (Vers. 271.) Τὸ δὲ, βλάψαι γούνατα, ταὐτὸν xci ἐνεταῦϑα τῷ συνεπόδισε, καὶ τῆς κατὰ 
φύσιν ἐνεργείας ἔσφηλεν ὡς ὕπτιον ἐχτανυσϑῆναι τὸν οὕτω βλαβέντα. ἐν δὲ τῷ, φίλα γοῦνα, παρέλκει 10 
τὸ φίλα συνήϑως, καϑὰ καὶ ἐν τῷ, φίλα γυῖα. οὕτω δὲ καὶ φίλαι χεῖρες.  ( Vers. 272.) Ὁ δὲ ἐρϑώ- 

σας ᾿Α“πόλλων vv" Exroga εἱμαρμένη τίς ἐστιν, ὡς πολλάκις εἴρηται. διὸ καὶ ὁ  EAtvog πρὸ μιχροῦ ἐξ 
᾿Απόλλωνος γνοὺς εἰπε τὸ, οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα ϑανεῖν. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἐν ταῖς τρισὶν ὁρμαῖς 
ὁ “Εχτωρ κατάρχει" πρῶτος γὰρ καὶ ἔβαλεν ἔγχει τὸ τοῦ “ἴαντος σάκος, καὶ αὐὖὐϑις ἐν τῷ συμπεσεῖν 
οὔτασε, καὶ λίϑον δὲ ἐπαφῆκεν. οὕτω πάνυ σύντομος ἣν καὶ ὀξύς. δραστηριώτερος μέντοι ὁ Αἴας, ὃς 
OU μόνον ἤνεγκεν τὰς τρεῖς προεξορμήσεις, ἀλλὰ καὶ τοσαυτάκις ἐνήργησεν. ( Vers. 273.) Ενταῦϑα 
δὲ σημείωσαι καὶ ὅτι δυνάμενος ὃ ποιητὴς xai διὰ ξιφῶν ἀγῶνα τοῖς ἥρωσι πλάσασϑαι παρεῷ τοῦτο, 
ἐμφήνας μόνον ὕτι δύναται. φησὶ yaQ ὅτι καὶ ξίφεσιν ἂν αὐτοσχεδὸν οὐτάζοντο, εἰ μὴ ἐκώλυσαν 
οἱ χήρυκες. x«i ὕρα TO, αὐτοσχεδὸν οὐτάζοντο, πρὸς διαστολὴν λεγϑὲν τῶν πόῤῥωθεν βολῶν. 
(Vers. 276. sqq.) Ὅτι μέσοι ἀμφοτέρων κήρυκες ἐλϑόντες, ᾿λλήνων μὲν Ταλϑύβιος, ᾿Ιδαῖος δὲ 20 

50 Τρώων, πεπνυμένω ἄμφω, χαὶ ἀνασχόνλτες τὰ σκῆπτρα, ὡς ἂν φαίνοιντο, παντὶ τῷ στρατῷ, ἕἔπαυ- 
σαν τὴν μονομαχίαν. τούτων δὲ τῶν δύω κηρύκων, ot zai Διός εἰσιν ἄγγελοι, ὁ ̓ Ιδαῖος παῖδάς τε φίλους 
τοὺς μονομάχους προσεῖπε, γέρων δηλαδὴ αὐτὸς ὧν; καὶ ἄμφω αἰχμητὰς εἶπεν εἶναι, καὶ ὅτι νὺξ ἤδη 
τελέϑει, ἀγαϑὸν καὶ νυχτὶ πιϑέσϑαι, 0 περ προϊὼν xci ὁ “χτωρ λέγει, ovx αἰδεσϑέντος οὐδ᾽ ἐνεταῦϑα 

τοῦ ποιητοῦ τὴν χαίριον ταὐτολογίαν, ἣ τις καὶ εἰς παροιμίαν 140€ παρὰ τοῖς μεϑ Ὅμηρον, γλυχέως 
λεχϑεῖσα ὡς περὶ ἐμψύχου τῆς νυχτὸς καὶ συμβουλευομένης τὰ πρὸς ἀνάπαυσιν. ὕτι δὲ ἡ ποίησις τίμιόν 

τι τὴν νύχτα οἶδε, φανήσεται καὶ ὅπου ἐρεῖ ὃ ποιητὴς τὸ, αἴδετο γὰρ Ζεὺς μὴ νυχτὲ ϑοῇ ἀποϑύμια 
ἕρδοι. πείϑεται δέ τις νυχτὶ, δηλαδὴ ἀλαλήτως ὑποτιϑεμένῃ παύσασϑαι ἔργων. οὗ τὸ ἀνάπαλιν ἡ ἠὼς 
ποιεῖ ἐν τῷ, φῶς ἀγγέλλειν Διὶ καὶ ἑτέροις. αὐτὴ γὰρ οὐκ ἀναπαύεσϑαι βούλεται, ἀλλὰ προφέρεν 
μὲν ὁδοῦ, προφέρει δὲ καὶ ἔργου χαϑ' ᾿Πσίοδον. ὀρϑοῦσα εἰς τὸ ἐργάζεσϑαι, ὅϑεν καὶ ὄρϑρος παρῆ- 3o 
χται. ἡ μέντοι γὺξ οὐ τοιαύτη, ἀλλὰ γίνεται μὲν ἀπὸ τοῦ νύσσω νύξω ἀποβολῇ τοῦ «. λαλεῖται δέ, 
ἐλ) τοῦτο ἀντεφραστιχῶς" οὐ γὰρ γύσσει πρὸς ἔργον, ἀλλὰ μᾶλλον κατατίϑησιν, ὡς δηλοῖ, φασὶ, 

θο χαὶ τὸ, Oo» νὺξ ἡ χαταϑετική" εἰ μὴ, ἄρα τοὺς φιλεργοὺς νύσσει χεντοῦσα οἷον καὶ πλήττουσα ὅτι 

χαταργοῦσι τὸν καιρὸν αὐτῆς. xai τοιαῦτα μὲν ὁ ̓ Ιδαῖος. Vix δὲ οὐ πείϑεται, εἰ μὴ ὡς περ μάχης, 
οὕτω καὶ φιλοφροσύνης € 0 "Exroo κατάρξεται. cis γάρ, φησιν, (Ver s. 284.) “ἔχτορι ταῦτα κελεύετε 

μυϑήσασϑαι, αὐτὸς γὰρ χάρμῃ SOHO UU πάντας ἀρίστους" ἀρχέτω ; ἐγὼ δὲ μάλα πείσομαι, τῷ 

“Ἕκτορι δηλαδὴ à ἢ τῇ νυχτί. τοῦτο δὲ καὶ πρὸ τοῦ ἔργου εἰπὲν ἐν τῷ: ἀλλ ἄρχε μάχης ἠδὲ ἀεύλλμωρ. 

ἐπὶ γοῦν τούτοις ὁ "ExroQ πείϑεται καὶ ἀπαγορεῦσας τρόπον τινὰ ὁμολογεῖ τὴν ἥτταν. ( Vers, 282.) 
681 Ιστέον δὲ ὡς ov vuxri “μόνον πείϑεταί τις εἰς τὸ σχολάζειν à ἀπ᾽ ἔργου, ἀλλὰ καὶ ταῖς μετὰ ̓ σταϑερὰν 

μεσημβρίαν à ὥραις, & τι προσεχτέον τῷ ἀποφηναμένῳ ὡς αἱ μὲν ἐξ πρῶται τῆς ἡμέρας ὧραι ἔργων εἰσὶν, 4o 

αἱ δ᾽ ἄλλαι ζῆϑι λέγουσι βροτοῖσιν, ὡς τοῦ μὲν ἄχρι μεσημβρίας χόπου οἷον ϑανατοῦντος, τῆς δὲ ége- 

ξῆς ἀνέσεως ζωογονούσης. τοῦτο à ἐσοφίσατο ἐχεῖνος ἐκ τοῦ τὰ ἀριϑμητικὰ σημεῖα τῆς ἑβδόμης 

ὀγδόης, ἐνάτης καὶ δεχάτης ὥρας ὁμοῦ παρακείμενα δοκεῖν ἐπιτάσσειν τοῖς ἐργατέναις ἑκάστῳ τὸ 

ξῆϑι, c 0 πὲρ δίχα τῆς DU συλλαβῆς en λέγει 5 τραγῳδία, οἷον, πλούτει κατ᾽ οἶκον καὶ ζῆ, ὥς meg καὶ 

τὸ δρᾶ μονοσυλλάβως χαὶ αὐτὸ ἀντὶ τοῦ πράττε, οἷον " ἄνθρωπε, μὴ δρᾷ τοὺς τεϑνηκότας κακῶς. 

“Σημείωσαι δὲ ὅτι καὶ ἐνταῦϑα σχῆμα ἐστὶ τὸ κατὰ τὸ σιωπώμενον, ἐπινοηϑὲν διὰ συντομίαν" ψοητέον 595 
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γὰρ ὕτι κελευσϑέντες οἱ κήρυκες ὑπὸ τῶν ἀριστέων ἤλϑον μέσοι, εἰ μὴ “ἄρα χαὶ ἄλλως ὡς ϑεῖον γένος 

εἰχον καὶ οἴχοϑεν οὕτω ποιεῖν: ἄγγελοι 700, φῆσι, Διὸς καὶ ἀνδρῶν, ὡς xci ἐν τῇ α΄ ῥαψῳδίᾳ εἰπε. 

“Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτε ὁ Ταλθύβιος ἐνταῦϑα σιωπᾷ καιριώτατα, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἕκτερα πρόσωπα" 10 

οὔτε γὰρ ἐθέλει τὴν μονομαχίαν παῦσαι νικῶντα τέως ὁρῶν τὸν Alavta , οὔτε μὴν προτρέπειν εἰς μά- 
χην ϑαῤῥεῖ, δεδιὼς τὸ ἄδηλον" οὔπω γὰρ ἀχριβὴς ἡ νίκη" ἄλλως τὲ xci διότε νὺξ ἤδη ἐστὶν, ἐν ἣ 
πάϑοι ἂν ὃ Δίας ἐπιβουλὴν μᾶλλον 5j nto ὁ MevéAoog us" ἡμέραν ἔπαϑε, καὶ διότε ἐν νυκτὶ κρίσις 
τύχης, οὗ τέχνης ἐστίν. ὁ πᾶς οὖν λόγος τῷ ᾿ἰδαίῳ νενέμηται περισώζοντι τὸν " Exroge. κινδυνεύοντα. 

τάχα δὲ καὶ προεπήδησε τοῦ 1αλϑυβίου δεδοικὼς περὶ τῷ Lxrogi μὴ xai εἰς οὐδὲν δέον ἀπολεῖται, 
ὅϑεν καὶ λαλεῖ ὡς προμελέτήσας, Ταλθύβιος δὲ οὔ. Ὅρα δὲ καὶ ὡς εἰς ταὐτὸν ἄγει τὸ κήρυκες χαὶ τὸ 

10 ἄγγελοι. εἰ δὲ Διὸς ἄγγελοι, Ζεὺς δέ ποτε καὶ ὃ νοῦς; 2x5: ἃ ἄρα χαὶ πεπνυμένους ἄμφω τούτους λέγει 

χαὶ αὖ πάλιν τὸν ᾿Ιδαῖον πεπνυμένα μήδεα ἤτοι βουλεύματα εἰδότα. ἐν ἑτέροις δὲ καὶ ἐσϑλὸν εἶναι 

φησὶ τὸ τοὺς ἀγγέλους αἴσιμα εἰδέναι, ὡς μὴ δέον ὃν τοὺς τοιούτους ἀφραίνειν. (Vers. 279.) ᾿Ιστέον 
δ᾽ ἐν τούτοις xci ὅτι εἰρηνοποιὸν ἐκ παλαιοτέρου τινὸς ἀνδρὸς πρὸς νεωτέρους μονομάχους τὸ, μηκέτι 
παῖδε φίλω πολεμίζετε μηδὲ μάχεσϑε. εἰ δὲ xol ἀγαϑοὶ, ἔτι δὲ καὶ γενναῖοι ἐκεῖνοι, ἐπιφωνηϑη σεται 
καὶ τὸ ἑξῆς μικρόν τι παρῳδηϑέν" ἀμφοτέρω δὲ σφῶι φιλλεῖ ϑεὸς, ἄμφω δ᾽ αἰχμητὰ, τό γε δὴ καὶ 20 
ἴδμεν ἅπαντες. ὁ δὲ ὀχνῶν εἰρηνεῦσαι, πρινὴ ἐθελήσει ὃ προκατάρξας VAT εἴποι ἂν ὅτι τῷ δεῖνι 
ταῦτα κελεύετε μυϑήσασϑαι, οὗτος γὰρ χάρμῃ προεκαλέσσατο᾽ καὶ ὅτι ἀρχέτω, αὐτὰρ ἐγὼ, μάλα πεί- 

σομαι ἣ πὲρ ἂν οὗτος. ἔνϑα καὶ σημείωσαι τὴν ἔλλειψιν καιρίως γενομένην ὑπὸ τοῦ avrog διὰ τὸ 

μὴ ἔχειν πολυλογεῖν. λέγει γὰρ ὅτι ἀρχέτω, εἰρήνης δηλαδὴ, ὁ "Exrap ἐγὼ δὲ πείσομαι, ὕπου ἂν 

20 Οὗτος δηλονότι à ἄρχη, καὶ ὡς ἐπείσϑην μονομαχῆσαι, οὕτω χαὶ μή. γοργότητος δὲ τὸ ἀρχέτω ἀσυνδέ- 
τως λεχϑέν, Ὅρα δὲ ὅτι τε τὸ, ἡ περ ἂν οὗτος, δικαιολογικὸν τι ἔχει, ὡς δίκαιον ον μὴ τὸν ᾿Ιδαῖον 

παύειν τὴν μάχην εἰρηνικῶς, ἀλλ᾽ αὐτὸν δὴ τὸν προκαλεσάμενον " Exroga* καὶ ὅτι τὸ, χάρμῃ προχα- 

λέσσατο πάντας ἀρίστους, μυχτῆρα ὑποκχρύπτει σχωπτιχόν τινα. δάκνει γὰρ πως ὃ iac τὸν Exrooo, 

roO aov, εἰ πάντας τοὺς χρατίστους προκαλεσάμενος εἰς μάχην, εἶτα νῦν οὐδὲ πρὸς ἕνα γοῦν τοῦτον 
αὐτάρκης ἐστὶν ἀντιμάχεσϑαι. *( Vers. 288. ) ύτι οἶδεν 7, 7) τύχη τὰς τῶν ἀνϑρώπων, ὡς xci προεῤῥέϑη, 30 
γνώμας ἑαυτῇ συνεξαλλάττειν ὡς τὰ πολλά. Exroo οὖν ὃ ἐν τοῖς ἑξῆς ὑπὸ εὐτυχίας αἰρόμενος καὶ 

ἁμαρτοἑπὴ καὶ βουγάϊον ἐχεῖ λέγων τὸν “ἴαντα νῦν ϑωπεύων αὐτὸν διὰ τὸ ὑπογυίως. τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς 

πειραϑῆναι πολλὰ, χαϑὰ χαὶ προεδηλώϑη, ἐπιμιαρτύρεται αὐτῷ ἀγαϑὰ, λέγων" ἄϊαν, ἐπεί τοι δῶχε 

ϑεὸς μέγεϑός τὲ βίην τὲ xal πινυτὴν, περὶ δ᾽ £yy&i ᾿ἡχαιῶν φέρτατός ἐσσι, νῦν μὲν παυσώμεσϑα καὶ 

3o τὰ ἑξῆς. καὶ σημείωσαι ὅτι οἱονεὶ τρόπαιον ζῶν καὶ λαλλοῦν 0 Ἔχτωρ ἀνίσταται τῷ «Ἵἴαντι. Ὅρα δὲ xai áo 

| v)v τὸ toU" Éxrogog μεγαλόφρον᾽ ov y&Q ἑαυτοῦ ἢ τῶν Τρώων φέρτερον τὸν Aiayra λέγει, ἀλλὰ τῶν 

| ὁμοφύλων ᾿Αχαιῶν, (Vere; 259. ) Πινυτὴν δὲ νῦν μὲν τὴν ούνεσιν ἔφη, ἐν ἄλλοις δὲ ἐπιϑετικῶς τὴν 

| 556 μετέχουσαν. πινυτότητος, ἧς ἀρσενικὸν ὁ πινυτὸς, ὃς καὶ χύριον εὕρηται ὄνομα. Ὅτι καιρικῆς ἀγάπης 

| ἐνταῦϑα τὰ τοῦ "Exropo , ἤγουν τὸ, νῦν μὲν παυσώμεσίϑα μάχης xai δηιοτῆτος σήμερον" ὕστερον 

CUTE μαχησόμεϑα, εἰσύόκε ϑεὸς à ἄμμε διαχρίνῃ, δώῃ δ᾽ ἑτέροισί γε νίκην. καὶ ὅρα ὡς τὸ νῦν διε ἐσάλφη- 5o 

σὲν ἐπαγαγὼν τὸ σήμερον; ἵνα μὴ ἀμφίβολος ὁ ὁ λόγος εἴη, ὡς, ἐν τῇ β ῥαψῳδίᾳ. ἐν δὲ τῷ, δώῃ ἑτέροις, 

 vbxuuv, ἔοιχε τὸ τῆς νίκης δ' ποιητὴς ἑρμηνεύειν ἑτεραλχές. ἀεὶ γὰρ ἑτέρῳ μέρει δίδοται vixi ἀλκίμῳ 

φανέντι. Τὸ δὲ διακρῖναι διατμῆξαι προϊὼν ἐρεῖ ὃ 7 ποιητής. ( Vers. 295. ) Ὅτι ἐστὶ διαφορὰ érov xai 

ἑταίρου, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, σούς τε μαλιστα 1 ἔτας χαὶ ἑταίρους. ἐϑάδις μὲν οὖν καὶ ὁ ἔτης καὶ ὁ ἑταῖρος, 

ὡς καὶ ἡ ἐτυμολογία δέρας: συνηϑέστερος δὲ ὃ ἑταῖρος. ὅτι δὲ τὸ ἕτης " πλείων χρῆσις ινιλοῖ, ἀλλαχοῦ 

προῤῥηθϑὲν εὑρεθήσεται. *' Ἰστέον δὲ Ort χοινήν ve χαὶ ἰδικὴν εὐφροσύνην τὴν ἐπὶ τινι ἀγαϑῷ ἀνδρὶ θο 

δηλοῖ τὸ, ὡς σύ T εὐφρήνης πάντας “Αχαιοὺς, σούς TE μάλιστα ἔτας καὶ ἑταίρους, οἵ TOL ἔασιν" 

αὐτὰρ ἐγὼ χατὰ ἄστυ xci ἑξῆς. ἔστι δὲ καὶ νῦν τὸ ἔασι ταὐτὸν τῷ εἰσὶ καϑ' "adc τοῦ τιϑέασι 

Ἀτιϑεῖσιν. ( Vers. 297. ) Ὅτι ἑλχεσίπεπλοι Τρωάδες καὶ ἐνταῦϑα ἀντὶ τοῦ μαχρόπεπλοι, ὃ δὴ καὶθ82 
“Ῥωμαίοις ἐπεχωρίασεν, ὡς ἕν τοῖς εἰς τὴν ᾿Οδύσσειαν σεσημείωται. OV eM 299. ) Or ϑεῖον ἀγῶνα 

ἐνταῦϑα φησὶν ὁ ποιητὴς ἢ τῷ ἀγωνίως χαὶ προϑύμως εὔχεσϑαι ἢ τὸν ναὸν αὐτὸν ὡς ϑεῖον καταγ ώ- 
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γιον καὶ ἀϑροιστήριον διὰ τὰ iv αὐτῷ ἀγαλματα. ὅτι δὲ πενταχῶς λέγεται 0 yov, ἀριϑμοῦσιν οἱ za- 

10 λαιοί. ἐνταῦϑϑα δὲ εἰπὼν 0 Εχτωρ ὅτι αἱ Τρωάδες εὐχόμεναί μοι ϑεῖον δύσονται ἀγῶνα, ὑπεκρεξαίρει 
ἑαυτὸν τοῦ “ἴαντος, μονονουχὶ λέγων ὕτι σὺ μὲν ἁπλῶς εὐφρανεῖς, ὡς ἐῤῥέϑη, τοὺς ̓ Ἡχαιοὺς, ὑπὲρ 

ἐμοῦ δὲ xci εἴ ξονται οἱ ἐν τῇ Τροίᾳ, ἢ) καὶ ὅσα ϑεῷ τινὶ εὔξονταί μοι, ὡς ἐκεῖ μὲν μὴ ὄντος ἑτέρου 
τοιούτου, παρὰ δὲ Δλλησι πολλῶν C ÜVIQY ἀντιπάλων τῷ “Ἕκτορι χατὰ τὰ πρὸ μικροῦ εἰρημένα. ἴσως 

δὲ καὶ ἔχφυγεν ἔπος τοῦτο ἕρκος ὀδόντων τὸν “ἔχτορα, καὶ οὐχ οἰδὲν ὁμολογῶν εὐκτὸν εἶναι Τρωσὶ 
περισωϑῆναι αὐτόν. δοκεῖ γὰρ λέγειν ὅτι εὐχόμεναι ὑπὲρ ἐμοῦ εἰσελεύσονται εἰς τοὺς ναοὺς, ὡς μέγα 
ὃν καὶ ἐν ϑεῶν γούνασι χείμενον, εἰ περισωϑήσεται. οὕτω σχηματίζειν οἶδεν ὁ ποιητὴς δεξιῶς. 
(Vers. 299. 544.) Ὅτι φιλότιμος ὁ Ἕχτωρ κἀνταῖϑα, ὃς οὐ μόνον προχατάρχει τοῦ δῶρα δοῦναι, ἀλλὰ 
x«i δρίζει τί ἂν εἴποιεν οἱ ϑεαταί. φησὶ γάρ᾽ δῶρα δέ 76 ἢ δῶρα δ᾽ ἄγ᾽ ἀλλήλοισι περικλυτὰ δώομεν 10 

ἄμφω, ὄφρα τις ὧδ᾽ εἴπῃσιν ᾿Αχαιῶν τε "Γρώων τε, κατὰ ἡϑοποιίαν τὴν ἐν χοινῷ, ἢ μὲν ἐμαρνάσϑην, 

20 0 ἐστιν ἐμάχοντο, ἔριδος πέρι ϑυ"μοβόροιο, ἡδ᾽ avr. ἐν φιλότητι διέτμαγεν ἀρϑμήσαντε. ὅτι δὲ χαὶ 
ἔπαϑέ τι γενναῖον ὑπὸ τοῦ Aiavrog, ἐσίγησεν ἐξ ἀγερωχίας. καὶ αὐτὸς μὲν οὕτω. οἱ δὲ Τρῶες οἴδασι 

τὴν τοῦ Αἴαντος ἀρετὴν, xci ἐχάρησαν ὡς εἶδον “Εχτορα ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα, προσιόντα, Αἴαντος 
προφυγόντα μένος χαὶ χεῖρας ἀάπτους. xci δὴ ἦγον προτὶ ἄστυ, ἀελπέοντες, ἢ ἀέλποντες, τουτέστι 

δυσελπιστοῦντες σύον εἰναι, καί που, ὡς εἰχὸς, διὰ τοῦτο εὐχόμενοι. καὶ αὐτοὶ τῷ ἽἝχτορι διαφυγεῖν 
μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους τὰς τοῦ “ἴαντος. xai οἱ “Ελληνες δὲ οὐχ ἀπεικότως, siad xci ὃ Αἴας, χαί- 

ρουσι τῇ vizi, ἣν ὁ ποιητὴς αὑτῷ ἐπιμαρτύρεται ἐν τῷ, “ἴαντα ἑτέρωϑεν euo εἰς ̓Δγαμέμνονα δῖον 
ἄγον χεχαρηότα vizy ἔξ χαίροντες, οἷα εἰχὸς, καὶ αὐτοί. ἐχ δὲ τοῦ τοιούτου χαίρειν, ὡς καὶ προεδηλώϑη, 
χαὶ ἡ χάρμη, κατὰ δέ τινας καὶ ἡ μάχη παρὰ τὸ μὴ ἄχνυσθαι" πάντως γὰρ ἐλπίδι τῆς κατὰ τὴν νίχην 20 
χαρᾶς ἡ μάχη συνίσταται. (Vers. 502.) Ὅρα δὲ τὸ, διέτμαγεν ἐν φιλότητι, ἀντὶ τοῦ φιλίως διεκό- 
πηῆσαν χωρισϑέντες ἀλλήλων, καὶ εἰπεῖν καιρίως, διαχριϑέντες, ὡς δηλοῖ τὸ, τὼ δὲ διακριϑέντε ὃ μὲν 
μετὰ λαὸν gam xci ἑξῆς. ἄλλως γὰρ τὸ διέτμαγε στασιώδης λέξις ἐστίν. εἶτα ἐν ὀλίγῳ τὸ αὑτὸ 

Soé ἑρμηνεύων ὃ "ποιητὴς ἐπάγεν τὸ ἀρϑμήσαντες, ἤτοι φιλιωϑέντες, καὶ διὰ τοῦ ἐν φιλότητι διατμα- 

γῆναι εἰς ἀρϑμὸν, ἤγουν ἁρμονίαν φιλικὴν, ἐλϑόντες ἀλλήλοις. ὡς γάρ ἐστι συμπλοκὴ μάχιμος, οὕτω 

καὶ φιλικὴ διάτμηξις. ( Vers. 308.) "Moreuée δὲ λέγει τὸν ὑγιῆ καὶ ἄρτιον" ἐξ οὗ παρῆχϑαι δοχεῖ καὶ 
ἡ Aprsug, ὡς προείρηται. (Vers. 510.) Ὅρα δὲ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ τὸ ἄγειν, οἷον, οἱ δ᾽ ἢγον 557 

προτὶ ἄστυ, οὐ δηλοῦν ἀφὴν τινα, ὑποῖόν τι ἐστὶ τὸ κρατεῖν ἢ βαστάζειν ἢ εἴ τι τοιοῦτον, ἀλλ᾿ ἁπλῶς 
ληφϑὲν ἀντὶ τοῦ προῆγον, 1) εἶχον συνόντα καὶ ἐφεπόμενον. ἐκ δὲ τοῦ τοιούτου ἄγειν xci Ó ἀρχηγὸς 
γίνεται xoi ὃ στρατηγὸς xoi τὰ ὅμοια. πολλὴ δὲ τοιαύτη χρῆσις ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν νηῶν. 30 
( Vers. 312.) Tov δὲ χε ἑχαρηότα ὃ ἐνεστὼς χαρῶ χαρίσω, οὗ πατὴρ δεύτερος μέλλων ὃ χαρῶ ἐκ τοῦ 
χαίρω, ἀναδραμὼν εἰς ἐνεστῶτα, ὡς ἐν πολλοῖς γίνεται. ὁποῖόν τι xal τὸ ὁραμῶ δραμήσω, ἐξ οὗ τὸ 
συνδεδραμηκέναι, xoi τὸ τυχῶ τυχήσω καὶ ἄλλα ὕμοια. ( Vers. 506.) ᾿Εν δὲ τοῖς ῥηϑεῖσι κεῖται xat τι 

καινότροπον σχῆμα σύίνηϑες Ὁμήρῳ τὸ, οἱ δὲ διακριϑέντες ὃ μὲν μετὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν ἤιεν, ὃ δ᾽ ἐς 
Τρώων ὅμαδον χίεν. ἔνϑα ταὐτὸν λαὸς παρὰ τὸ λίαν αὔειν καὶ ὅμαδος παρὰ τὴν ὁμοῦ αὐδὴν. σεμνο- 

ἀρτέρα δὲ λέξις ὃ λαὸς x msg ὁ ὅμαδος, διὸ λαὸν "μὲν ἔφη ἐπὶ ᾿Αχαιῶν, ὅμαδον δὲ ἐπὶ τῶν βαρβάρων 
Τρώων. (Vers. 299.) Ὅτι δώροις ἀλλήλους δεξιοῦνται ὃ “ἔχτωρ τε καὶ ὃ Αἴας μετὰ τὴν μονομαχίαν, 
οὐχ ἐπὶ ξενίᾳ μέντοι, ὡς ἐπὶ Iavxov καὶ Διομήδους ἐγένετο, ἀλλ εἰς μνήμην τῆς μονομαχίας καὶ 

τοῦ ἐπὶ ἴσοις ἀπαλλαγῆναι τοὺς ἥρωας. “Εχτωρ μὲν οὖν, ὃ καὶ προκαλεσάμενος, ὡς εἴρηται, εἰς 
δῶρα, ἀφοπλίσας οἷον ἑαυτὸν δῶχε ξίφος ἀργυρόηλον σὺν χολεῷ τε φέρων xoi ἐὐδμήτῳ τελαμῶνι, liae 4o 
δὲ ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινὸν, 0 ἐστιν ἐρυθροβαφῆ, φοινιχῷ ἄνϑει φαιδρόν. ὅτι δὲ, τὸ τοῦ Xo- 
φοχλέους εἰπεῖν, δύσδωρα τὰ δῶρα ταῦτα τούτοις ἀπέβησαν ὡς ἐχϑροῖς καὶ ψευσαμένοις τὸν φίλιον 
2j ἱστορία διδάσκει, ἜΣ καὶ, κατ᾽ Εὐριπίδην εἰπεῖν, καχοῦ ἀνδρὸς δῶρ᾽ ὄνησιν οὐχ ἔχει. 4ἴας μὲν 

γὰρ τῷ τοιούτῳ ξίφει ἑαυτὸν κατειργάσατο, ἽἜχτωρ δὲ τῷ δωρηϑέντι ἢ ζωστῆρι ἅρματυς ἐχδεϑεὶς ἀπελω- 

βήϑη μετὰ ϑάνατον. Σημείωσαι δὲ ὅτι μέγα δῶρον λαβὼν ὁ ὁ Zing μικρὸν ἔδωκεν, ὡς που καὶ ἐπὶ 4ιο- 

μήδους καὶ 1 λαύχου γέγονε. Ὅρα δὲ xci ὅτι ὃ ποιητὴς, ἔχων ἐνταῦϑα παρηχῆσαι τὸν Τελαμώνιον 
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«Αἴαντα τῷ ῥηθέντι i ἴσως πρὸς διαστολὴν ἐὐδμηήτῳ τελαμῶνι, οὐχ ἡϑέλησε χατὰ τοὺς ς ψυχροὺς ἀχρειῶ- 

σαι παιγνίῳ τὸ σπουδαῖον τῆς ποιήσεως. *( Vers. 914.) Ὅτι βοῦν i ἱέρευσε Διὶ “γαμέμνων à ἄρσενα πεὲν- 5o 

ταἕτηρον, νώτοισι δ᾽ Αἴαντα διηνέκξεσσι γέραιρε; διότι quen ovx ἔχλινε νῶτα τῷ πολεμίῳ, 5 xci roig 

αὐτῷ παρατιϑεμένοις ὁ βασιλεὺς δεξιοῦται τὸν νικητὴν, ἔοικε γὰρ τοῖς ἐν ὑπεροχῇ τὰ νωτιαῖα χρέα 
παρατίϑεσϑαι. φησὶ γοῦν καὶ ᾿Ηρόδοτος γέρα &vet τοῖς βασιλεῦσιν ἐν Σπάρτῃ τῶν ϑυομένων τὰ δέρ- 

ματα καὶ τὰ νῶτα λαμβάνειν xoi πρώτους iur ἐπὶ τῷ δείπνῳ χαὶ διπλάσια νέμειν αὐτοῖς τὰ πᾶντα. 

Ὅρα δὲ καὶ γὺν οἷα εὖτε Aij τὰ τῆς ἄνδρα) 'aU aeg Inadio τοῖς ἥρωσιν, ὕπου yt xci τοῖς ὕστερον πίτυς 

jj σέλινον ἢ κότινος ἀγώνων μεγάλων σαν ἔπαϊϑλα " ὅλως δὲ πολλαχοῦ παρά τε ἄλλοις καὶ μόρον τιν 

χαὶ ποιηταῖς κατὰ τὰ δεῖπνα τιμαὶ ἦσαν τοῖς ἀρίστοις, xal παρ᾽ Ὁμήρῳ δὲ, xoi δῆλον ἔκ τε Σαρπη- 

10 δόνος, ὃς παρὰ «Αυχίοις ἕδρῃ καὶ χρέασι τιμᾶται, καὶ ἐκ τοῦ κρέασι τὸν Τυδείδην καὶ πλείοις δεπάεσσι 
δεξιοῦσϑαι, καὶ ἐκ τοῦ τὸν Μενέλαον νῶτα βοὸς χαρίζεσϑαί τινι, τὰ ῥά οἱ πάρϑεσαν αὐτῷ. ἐπεχω- 
ρίαξε δὲ τοῖς τότε τιμῆς χάριν καὶ ὁ διὰ προπόσεως ἀσπασμός. οὐ μόνον οὖν οἱ τοῦ μύϑου ϑεοὶ χρυ- 
σέοις δεπάεσσι δειδέχατ᾽ ἀλλήλους, ἤγουν ἐδεξιοῦντο προπίνοντες ἑαυτοῖς ταῖς δεξιαῖς, ἀλλὰ καί τις 

xc" ἱστορίαν οὕτω δείδεκτ᾽ "᾿Αἰχιλῆα, ἤγουν ἐδεξιοῦτο, τουτέστι προὔπινεν αὐτῷ, τῇ δεξιᾷ φασὶ διδοὺς 60 
τὸ ποτήριον. ἐνταῦϑα δὲ καὶ διασκευὴ στενὴ ἐπελευστικῶς κεῖται συγκατεπειγομένη τῷ καιρῷ, λέγουσα 

ὅτι τὸν βοῦν δέρον ἀμφί ϑ᾽ ἕπον, ἤγουν καὶ ἀμφεῖπον, καί tav διέγευαν ἅπαντα, μίστυλλόν τ΄ ἄρ᾽ 
ἐπισταμένως, πεῖράν τ᾽ ὀβελοῖσιν, ὥπτησαν ts περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. (Vers. 310.) “έγει 
δὲ διαχέειν μὲν τὸ μελίζειν, μιστύλλειν δὲ, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ προγέγραπται, τὸ εἰς μικρὰς μερίδας κόπτειν 
xoi, ὡς ἐν ἀνϑ' ἑνὸς εἰπεῖν, σμικρύνειν. ( Vers. 517.) Τὸ δὲ ἐπισταμένως καὶ περιφραδέως ταὐτὸ καὶ 

20 νῦν δηλοῦσι. ((Wers. 521.) Τὸ δὲ διηνεκέεσσιν “ἢ ἀντὶ τοῦ διόλου, χαϑ' ὅλον τὸν τοῦ συμπο-θ83 
σίου καιρὸν, ἢ ἀντὶ τοῦ ἀκεραίοις ἢ ἐπιμήχεσιν, ᾧ λόγῳ καὶ διηνεκεῖς που λέγονται ἀτραποί. 
(Vers. 527. sqq.) Ὅτι εἰ μὲν τετέλεσται σιωπηρῶς ἡ περὶ τοῦ χοινοταφίου τῶν νεχρῶν ἐνταῦϑα γενο- 
μένη συμβουλὴ, οὐκ ἀναγκαῖον ἐξετάζειν. (Vers. 532.) Συμβουλεύει δ᾽ οὖν 0 Νέστωρ μάχην ἕωϑεν 
παύσαντας βραχύ τι πρὸ τῶν νηῶν πυρὰν χαῦσαι καὶ ἕνα τύμβον γέασϑαι εἰς πολυάνδριον τοῖς ἐν 

| πολέμῳ ϑανοῦσιν “ἤλλησιν, ἵνα, "φησὶν, ἐν τῷ νόστῳ ἕχαστος τῶν περισεσωσμένων οἴχαδε ἄγῃ τοῖς 10 
558 παισὶ τὰ τῶν προγόνων ὀστᾶ. ἀρίστη δὲ ἡ τοῦ γέροντος συμβουλή" διὸ χαὶ ὃ ποιητὴς ἐπεσημήνατο, 

εἰπὼν, ὅτι τε ὃ Νέστωρ εἶπεν εὖ gue, οὗ xoi πρόσϑεν ἀρίστη φαίνετο βουλή. καὶ ἐν τῷ τέλει δὲ 

τῆς συμβουλῆς λέγει" (Vers. 544.) ὡς ἔφατο, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήνησαν βασιλῆες, ἐπιχρίνων πάνυ 

ἐπαινετὸν εἶναι τὸ τοῦ γέροντος βούλευμα. καὶ ἑαυτὸν δὲ σεμνύνων ὡς ἐπαινετὰ γράφοντα. τῷ ὄντι γὰρ 
30 χρὴ τοὺς ζῶντας ἐπιμέλεσϑαι τῶν τεϑνεώτων εἰς προϑυμίαν τῶν ἔτι περιόντων, 0 καὶ εἰώϑει γίνε- 20 

σϑαι μάλιστα παρὰ τοῖς παλαιοῖς, ἵνα μὴ ἐϑελοκαχῶσιν ὡς μετὰ ϑάνατον ὁσίας μὴ τευξύμενοι. συμ- 
βουλεύει δὲ ὁ Νέστωρ καὶ ἕτερον, εἰκὸς καὶ αὐτὸ γενέσίϑαι, ἤγουν πύργους δεῖμαι πρὸ τῶν νηῶν καὶ 

τάφρον ὑρύξαι, ὃ δὴ καὶ γενέσϑαι ἡ ἐφεξῆς γραφὴ δηλοῖ, φράζει δ᾽ ἐν τούτοις ( Vers. 527. sqq.) 

ὃ ποιητὴς οὕτω τὰ τοῦ Νέστορος" ᾿Ατρείδη vs καὶ ἄλλοι ἀριστῆες vision πολλοὶ γὰρ τεϑυᾶσιν 

Mg. τῶν νῦν αἷμα χελαινὸν ἐϊ boo ἀμφὶ Σχάμανδρον ἐσχέδασ᾽ ὀξὺς one, ψυχαὶ δ᾽ ᾿ΑἸδόσδε 

κα "τῆλθον, τῷ σὲ χρὴ πόλεμον. μὲν &u noi παῖσαι yai αὐτοὶ δ᾽ [2 ρόμενοι χυκλήσομεν ἐνϑάδε 50 

γεχροὺς͵ βουσὶ xol ἡμιόνοισιν" ἀτὰρ, καταχείομεν αὐτοὺς τυτϑὲν ἄπο πρὸ γεῶν, ἢ μᾶλλον τυτϑὸν ἀπό- 

προ νεῶν, ὡς χεν, ἤγουν ὡς ἂν, ὀστέα παισὶν ἕκαστος οἴκαδ᾽ ἄγῃ, Or ἂν αὐτε veontó a πατρίδα 

Pul, ὃ πέρ ἐστι περίφρασις τοῦ γοστήσωμεν" τύμβον δ᾽ ἀμφὶ πυρὴν ἕνα χε οιεν ét 5067/0 ὀντὲς , ἄκρι- 

| 4o TOV ἐκ πεδίου, ἢ μάλιστα ἐν πεδίῳ" ποτὶ δ᾽ αὐτὸν δείμομε ey cxt πύργους ὑ ψηλοὺς, εἰλαρ νηῶν τε καὶ 

αὐτῶν, ἤγουν ἡμῶν, ἐν δ᾽ αὐτοῖσι πύλας ποιήησομὲν εὖ ἀραρυίας, ὄφρα δι᾿ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς 

εἴη, ἔχτοσϑεν δὲ βαϑεῖαν ὀρύξομεν ἐγγύϑι τάφρον, D X ἵππους xal λαὸν ἐρυχάχοι ἀμφὶς ἐοῦσα, μή- 

ποτ ᾿ ἐπιβρίσῃ πόλεμος Τρώων ἀγερώχων. ἀρίστη δὴ καὶ 1j δευτέρα βουλὴ αὕτη κατὰ τὸν ποιητὴν, καὶ 

οἵα πιϑανολογῆσαι ὕ ὅπως ἐκ βαρυτάτου πολέμου τοῦ ἐφέξὴς αἱ ᾿᾿Ιχαϊκαὶ γῆες 7 ἐρεεσώϑι σαν. (Vers. 528.) 

Ὅρα δ᾽ ἐν τῷ, πολλοὶ γὰρ τεϑνᾶσιν, ὕτι ὁ ydQ σύνδεσμος ἐν ἀρχῇ δημὴγ ορίας κεῖται. αἴτιον δὲ καὶ 

γῦν τούτου, ὕτι ϑέλει κατὰ μέϑοδον παραβολῆς τὸ δεύτερον ϑεῖναι πρῶτον, ἤγουν τὴν αἰτίαν πρὸ τοῦ 
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4Q αἰτιατοῦ, ὡς χαὶ εἴ τις εἴποι, ἄνϑρωπε, χαὶ γὰρ ὠὥχλησας με, παῖσαι λαλῶν. * [aríov δὲ ὅτι, ὥς 
περ peu rov ἐστι τὸ ἄρχεσϑαι ἀπὸ τοῦ ἐπεὶ συνδέσμου, οὕτως χαὶ ἀπὸ τοῦ γάρ. ἰσοδυναμοῦσι γάρ 
ἀλλήλοις οἱ σίνδεσμοι οὗτοι, ταὐτὸν γὰρ εἰπεῖν, ἄνϑρωπε, ἐπεὶ ἠδίκησάς με, λυποῦμαι" χαὶ ἄν- 

Downs, καὶ γὰρ ἠδίκησάς με, λυποῦμαι. οὕτω δὲ τοὐτὸν φάναι" χρὴ, βασιλεῦ, τύμβον ϑέσϑαι κοινὸν, 

πολλοὶ γὰρ τεϑνᾶσιν -ἠχαιοί" χαὶ αὖ πάλιν εἰπεῖν, ὦ βασιλεῦ, πολλοὶ γὰρ τεϑνᾶσιν ymo, χρὴ 
τύμβον γενέσϑαιν κοινόν. ἔστι δὲ τὸ μὲν πρῶτον χοινότερον, τὸ δὲ δεύτερον ἀσύνηϑες τοῖς πολλοῖς. 

Τὸ δὲ τεϑνᾶσι κρᾶσιν ἔπαϑεν ὁποίαν καὶ τὸ βεβάασι βεβᾶσι καὶ ἑστάασιν ἑστᾶσιν. ( Vers. 329.) Ὅρα 
δὲ ὅτι πρὸς τὸ χελαινὸν αἷμα, ὃ ἐρεμνὸν ἡ τραγῳδία φησὶ, δυνάμενος ὃ ποιητὴς παραϑεῖναι lari 

γὴν Σκάμανδρον, ἢ ἀντιϑετικῶς ἀργυροδίνην 1) λευχὸν ὕδωρ “καμάνδρου, ὁ δὲ ἃ ὕμως ἠρχέσϑη ἁπλού- 
στερον, ἐὐῤῥοον εἰπὼν Σκάμανδρον, ὡς οἷα τοῦ χελαινοῦ αἵματος μὴ εὖ ῥέοντος ἀλλ᾽ ἐπὶ καχῷ. τὸ 
( Vers. 530.) Τοῦ δὲ ἐσχέδασεν ovx ἔστι καιριωτέρα λέξις ἐπὶ τοῦ κατὰ πόλεμον αἵματος ἐν πεδίῳ 

χεϑέντος ὧδε xoi ἐχεῖ,. Οξὺς δὲ ἄρης ὁ ταχὺς πόλεμος καὶ σφοδρός" ἴσως δὲ καὶ ὃ τὸ αἷμα ἐχχέας 

σίδηρος οὕτως ἐκλήϑη. Τὸ δὲ ᾿Αἰδόσδε ὅτι ταὐτόν ἐστι τῷ εἰς “Ἄιδου, καὶ ὅτι ᾿Α4ττικῶς ἐλλέλειπται, 
50 χαϑὰ καὶ τὸ ἐς μυσταγωγοῦ, δῆλον ἐστίν. ὡς "δὲ καὶ οὐ μόνον ἀντὶ προϑέσεως κἀνταῦϑα χεῖται ὃ δὲ, 

ἀλλὰ καὶ ὡς οἷά τις ἐπέχτασις» προδεδήλωται. (Vers. 532.) Τὸ δὲ, αὐτοὶ ἀγρόμενοι, αὐτοδιαχονεῖν 

ἐν καιρῷ xoi τοὺς ἀρίστους βούλεται. xci δηλοῦται τοῦτο ἔκ τε ἄλλων μυρίων τῶν κατὰ τοὺς ἥρωας, 
καὶ οἷς δὲ Πάτροκλος καὶ Αἰχιλλεὺς ἐν ταῖς λιταῖς αὐτοὶ τὰ τῆς δεξιώσεως τῶν φίλων πρέσβεων svroeni- 

ζουσι, καὶ οἷς Μὲενελάου, φασὶ; τελοῦντος γάμους ὃ νυμφίος οἰγοχοεῖ.. καὶ Ὀδυσσεὺς δέ που δαιτρεῦ- 

καὶ πῦρ εὐνῆσαι χαὶ ξύλα κεάσαι δεξιὸς εἶναι λέγει. τὸ πᾶν δὲ χατὰ τοὺς παλαιοὺς εἰπεῖν, ἐπετήδευον 

οἱ ἥρωες τὴν αὐτοδιακχονίαν, καὶ ἐχαλλωπίζοντο τῇ ἐν τοῖς τοιούτοις εὐστροφίᾳ᾽ καὶ ἔστιν εἰπεῖν ὡς 20 

ἐφιλοτιμοῦντο οὕτω αὐτάρκεις εἶναι δοκεῖν χαὶ τέλειοι καὶ ἀνεγδεεῖς, οἷα μὴ ἐθέλοντες oe χάριτας éré- 
ρους, εἰ τῶν ἔργων συνεφάπτονται αὑτοῖς ἐπὶ οὕτω μικροῖς χαὶ οὐ πολλοῦ λόγου ἀξίοις, χαὶ ἅμα πραγμα- 
τευόμενοι τὸ πολιτικώτερον. Τὸ δὲ, κυκλήσομεν νεκροὺς, ἀντὶ τοῦ τροχοῖς ἀγάγωμεν, ἢ μάλιστα ap 

ἁμαξῶν χομίσομεν, ὡς ἀπὸ μέρους. τὰ γὰρ κύκλα, ἤγουν οἱ τροχοὶ, μέρος ἁμάξης. προϊὼν οὖν ἐρεῖ, 
ἁμαξάων ἐπάειραν. ᾿Ιστέον δὲ ὡς οὐκ ἣν ἂν ἀπᾷδον καὶ χυχλώσομεν εἰπεῖν χοινότερον, εἴ ys παρ᾽ LU- 

θο ριπίδῃ "χύκλωμα ᾿Ιξίονος φέρεται, ῥηϑὲν ἐπὶ τροχοῦ κινήσεως κατὰ τὸν ἐπὶ τῷ  I&ovi τοῦ μύϑου λῆρον. 
Ὁμήρῳ μέντοι εὐηρέστηται κυχλήσομεν εἰπεῖν, ἐξ οὗ παρὰ τοῖς ὕστερον παρεισχυχλεῖν λόγους τὸ ὡς ἐκ 

περιόδου τινὸς κυχλικῶς παρεισάγειν καὶ στρογγύλλειν τὸ φραζόμενον" ἔτι δὲ καὶ ἄλλως, τὸ πολλάχις 
περὶ τὸ αὐτὸ στρέφξεσϑαι καὶ οἷον τροχοειδῶς εἰλεῖσϑαι. διασάφησις δὲ ὑποδυσχόλου ῥήματος τοῦ 559 
κυκλήσομεν ( Vers. 333.) τὸ, βουσὶ καὶ ἡμιόνοισιν, ὧν μὴ προστεϑέντων πάνυ ἀσαφὴς ἣν ὃ χαϑ' 3o 
Ὅμηρον νοῦς τῆς τοιαύτης λέξεως. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι οὐ μόνον βόες ἀλλὰ καὶ ἡμίονοι ὑπὸ ζυγὸν ἤγοντο, 

θδάκαϑαλπου xai ἵπποι, διὸ καὶ ὑποζύγια λέγονται. ᾿Εν δὲ τῷ κατακείομεν φαίνεται καὶ διὰ τοῦ € ψιλοῦ 
εἶναι τὸ καίω τὸ ἐπὶ τοῦ πυρὸς παρὰ τοῖς παλαιοῖς, ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ εἴρηται, ἐξ οὗ xod ἐνταῦῖϑα 

τὸ χατακείομεν αὐτοὺς, χαὶ μετ᾽ ὀλίγα, νεχροὺς χείομε ἐν. ἐχ τούτου δὲ xci τὸ ϑυοσκόος ἐν Ὀδυσσείᾳ. 

xo ἔοικεν οὕτω πως ἔχειν τοῦ ῥήματος ἡ διάϑεσις, χέω zàÀ τὸ πρωτότυπον, ἐξ οὗ παράγωγον τὸ ἕτε- 

ρον χαίω τὸ ἀσυναίρετον τὸ διὰ τῆς αὐ διφϑόγγου, ὡς κλῶ χλαίω, λῶ Ac, ἐξ οὗ τὸ λιλαίω. xai 

τὰ τοιαῦτα. εἰ δέ τις τὸ κείομεν ἐϑέλει γράφειν διὰ τοῦ ἢ χαὶ μεγάλου ὦ, ὡς ἀπὸ τοῦ κῆαι τὸ καῦσαι 
τῷ λόγῳ τῶν αὐϑυποτάχτων, οὐ σφάλλεται μὲν ὀρϑότητος, ἀποῤῥαπίζει δὲ τὰ πλείω τῶν παλαιῶν 
ἀντιγράφων, ἐν οἷς διὰ διφϑόγγου καὶ ὃ μικροῦ ἐμφέρεται 5 γραφὴ τοῦ. κείομεν. ( Vers. 335.) TO ὉἙ 
ἄγειν οὐ μόνον ἐνταῦϑα ἐπὶ ἀψύχων κεῖται ἐν τῷ, ὀστέα οἴκαδε ἄγῃ. ἀλλὰ καὶ μετ᾽ ὀλίγα ἐν τῷ, 4o 
νέκυάς τε ἄγειν, καὶ χτήματα ὅσα ἠγόμην. οὕτω δὲ καὶ ἄγειν μέϑυ χίλια μέτρα. Τὸ δὲ γεώμεϑα δῆλον 

10 ὡς ϑέμα ἐστὶ τοῦ νόστου. ἐκ τοῦ νέεσϑαι γὰρ νότος, καὶ πρὸς δια "στολὴν τοῦ ἀνέμου γόστος. 0 δὲ, 

πατρίδα γαῖαν, ἐντελῶς καὶ νῦν πέφρασται. πατρίδα δὲ μόνον εἰπεῖν ἐλλιπῶς ἔχει. (Vers. 536.) To δὲ, 
χεύομεν τύμβον, ταὐτὸν τῷ διὰ χυτῆς γῆς ἀναχωματίσομεν. οἱ δὲ παλαιοὶ χώσομεν αὐτὸ ἑρμηνεύουσι. 

ἴθ: 357. ) TO ἐξαγαγ ὄντες ἀντὶ τοῦ ἐξελθόντες, ἐχπορευϑέντες, οὗ τὸ ἀνάπαλιν ἐν τῷ, «“Ἰαοδίκην 
εἰσάγουσα, ἤγουν εἰσπορευομένη, εἰσιοῦσα. ἄκριτον δὲ τύμβον λέγει τὸν μὴ διωκεχριμένον εἰς ἕνα 
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τινὰ νεχρὸν, ἄλλα δηλονότι χοινὸν ὄντα πολλῶν, ὁποῖα τὰ χυρίως πολυάνδρια. Τὸ δὲ ἐκ πεδίου ἀντὶ 

τοῦ ἔξω που τῆς πεδιάδος, πλὴν οὐ πανὺ μακράν. τὸ γοῦν τεῖχος ποτὶ αὐτὸν ἤγουν περὶ αὐτὸν τὸν 

τύμβον ἔδειμαν xci ἐγγὺς αὐτοῦ. ἔνϑα ἰστέον ὅτι ποιητικαὶ προϑέσεις ἰσοδύναμοι οὖσαι ἡ προτὶ καὶ 
ἡ ποτὶ, ἐχϑλίβουσί ποτὲ xol ἀμφότεραι τὸ ἐπεκτατιχὺὸν ἰῶτα, ἡ μὲν ποτὶ ἐν τῷ πόταγε ἤγουν 
πρόσαγε, καὶ ἐν τῷ ποταίνιον, περὶ οὗ ἀλλαχοῦ χεῖται, καὶ ἐν τῷ πότωπον Δωρικῶς ἤγουν πρόσωπον, 
ἡ δὲ προτὶ ἐν τῷ προταινί. Τὸ δὲ δείμομεν αὐϑυπότακτον μέν ἐστι παρὰ τοῖς ὕστερον χρόνου ἀορίστου 
πρώτου ἐνεργητιχοῦ, Ὅμηρος δὲ αὐτῷ ἀντὶ ἁπλῶς ϑεματικοῦ ἐνεστῶτος χρᾶται καὶ συστέλλει ἐνταῦϑα 

μετρήσας δακτυλικχῶς. Τὸ δὲ ὦκα "προαναφώνησίς ἐστι τοῦ ταχὺ δομηϑήσεσϑαι ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα 20 
τὸ πλαστὸν τεῖχος. ( Vers. 558.) Τὺ δὲ, πύργους ὑψηλοὺς, ἐκ μέρους δηλοῦν τὸν ὅλον τειχισμὸν παρα- 

10 τέτηρημένως χεῖται, ὡς μὴ καὶ τοῦ τείχους διόλου ὑψηλοῦ ὄντος, χαϑὰ ἐν τοῖς ἑξῆς φανήσεται. Πλαρ 

δὲ παρὰ τὸ εἰλεῖν καὶ ἔσω συγκλείειν ἀσφάλεια, φυλαχὴ. φραγμός. οὕτω χαὶ κύματος εἰλαρ τὸ περὶ 
τοὺς τείχους τῆς νεὼς ἄνω πλέγμα. Τὸ δὲ πολλὰς ἱππηλάτους πύλας τῷ ἜΝ γενέσϑαι τείχει 
ἀντιλέγεται. ᾿Δρίσταρχος γὰρ οὐ συγχατατίϑεται, ὡς καὶ αὐτό mov ἐν τοῖς ἑξῆς δηλωϑήσεται. 
(Vers. 339.) To δὲ; εὖ ἀραρυίας, ταὐτὸν τῷ πυκινάς, 0 ἐν ἄλλοις κεῖται. (Vers. 3540.) Τὸ δὲ, 

ἱππηλασίη 000g, ἐντελῶς ἐφράσϑη, ἄλλως δὲ; ἱππηλασία παρὰ τοῖς ὕστερον ἀπολύτως τὸ ἐλάσαι 
ἵππους. * ( Vers. 541.) To δὲ βαϑεῖαν ἀρετὴ τάφρου, χαϑὰ χαὶ τὸ εὐρεῖαν, ὡς μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ ὃ ποιη- 

τής. ὡς δὲ καὶ μακρὰ 7 τάφρος ἣν, δῆλον ἐχ τοῦ συνδιήχειν τοσαύταις ναυσὶν εἰς ἀσφάλειαν. διὸ 
πληϑύνει αὐτὴν τῇ φράσει ὁ Σοφοχλῆς, τάφρους εἰπὼν, ὡς περ καὶ τὸ τεῖχος ἕρκη πληϑυντιχῶς νηῶν, 

αἱ ὕτι διαφέρουσι τῶν ὕστερον κοινότερον λεγομένων πλοίων, δηλοῖ ὃ γράψας οὕτω" Δίδυμος ἐν igro- 
20 ρικῷ φησὶν, ὡς διαφέρουσι νῆες πλοίων, ὅτι αἱ μέν εἰσι στρογ" γύλαι, αἱ δὲ στρατιώτιδες. ᾿“ριστοτέ- 50 

λης δέ, φασιν, ἱστορεῖ ἐν δικαιώμασι πόλεων οὕτως" ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον ᾿Αλέξανδρος ὁ MoAortóg 
αὐτὸν μεταπεμψαμένων Ταραντίνων ἐπὶ τὸν πρὸς βαρβάρους πόλεμον ἐξέπλευσε ναυσὶ μὲν πεντεκαί- 

δεχα, πλοίοις δὲ συχνοῖς ἱππαγωγοῖς καὶ στρατιωτιχοῖς. Τὸ δὲ ἐγγύϑι ἀκριβῶς ἔχει" οὐ μαχρὰν γὰρ 

τοῦ τείχους εἰναι χρὴ τὴν τάφρον, ὡς δεδοκίμασται. ( Vers. 342. ) Τὸ δὲ, ἀμφὶς ἐοῦσα, ἀντὶ τοῦ 

κύχλῳ εἴτουν πέριξ᾽ ταὐτὸν γὰρ ἡ ἀμφί καὶ 1 περὶ ; ἀφ᾽ ἧς τὸ πέριξ γίνεται, ἢ μᾶλλον ἀντὶ τοῦ ἀμφὶ 
τὸ τεῖχος οὖσα, ἵνα ἢ ἀντὶ προϑέσεως ἐπίῤῥημα τὸ γενόμενον ἐξ αὐτῆς. (Vers. 543.) Τὸ δὲ, ἐπιβρί- 
σει πόλεμος “Τρώων, ζαχρῃεῖς ἐν πολέμῳ καὶ τοὺς Τρῶας εἶναι βούλεται. τοιοῦτον γάρ τι ποιητικῶς οἱ 

ζαχρηεῖς, δηλοῦντες τοὺς ἄγαν βαρεῖς, ὃ ἐστιν ἐπιϑετικῶς βρίϑοντας. ( Vers. 544.) T0 δὲ ἐπήνησαν 

ἀσυνηϑέστερον μὲν τοῦ ἐπηνεσαν, πολλαχοῦ δὲ ὅμως ἐν χρήσει κείμενον. ὡς xal παρ᾽ ̓ Ησιόδῳ. 

3o (Vers, 545.) Ὅτι, ὥς περ ἀλλαχοῦ € ἔφη; τετρήχει δ᾽ ἀγορὴ; οὕτω χαὶ ἐνταῦϑα λέγει ὅτι ἀγορὰ ἐγέ- 

veto ᾿ἴλίου ἐν πόλει ὁ ἄχρῃ, τουτέστιν ἀκροπόλει, ὡς πολλαχοῦ κεῖται, δεινὴ, τετρηχυῖα, ὃ ἐστι ταρα- 

χώδης" τοιαύτη γὰρ ἡ δ᾽ μοτικὴ ἄϑροισις. ἐγενέτο δέ, φησιν, ἡ τοιαύτη ἀγορὰ παρὰ “Πριάμοιο 

ϑύρῃσιν, "οὐ μὴν ἔξω παρὰ τῇ σκηνῇ τοῦ E: τορος" οὐ γὰρ 1v εἰχὸς αὐτὸν βουλεύσασϑαι τὰ ῥηϑθϑησό- 4o 

μένα, δημογέροντας δέ τινας πεπνυμένους κατὰ τὸν Νέστορα. δεινὴ δὲ ἡ προχειμένη Τρωικὴ ἀγορὰ 

οὐκ ἐν τῷ καϑόλου, ἀλλ᾽ ὅτι νῦν δέδοικε περὶ τῷ μέλλοντι ἕκαστος τῶν mei τὴν y — ἡϑροισμένων, 

καϑὰ καὶ 0 Arrivo jg ὡς εὐϑὺς φανεῖται. ( Vers. 348. sqq. 25 Ore ὁ τῶν ' ΠΠλλήνων πρόξενος ᾿Ἵντήνωρ 
560 ὁ Τρωιχὸς μαϑὼν ὡς εἰχὸς xoi αὐτὸς τὴν κατὰ τοῦ "Ltogoc ἀριστείαν Ὁ τοῦ Ziavrog κἀντεῦϑεν περὶ τῷ 

παντὶ δεδιὼς συμβουλεύει δικαιότατα τοῖς πολίταις οὕτω" δεῦτ᾽ ayer ᾿4ργείην" Ἐλένην καὶ κτήμαϑ' 

ἅμ᾽ αὐτῇ δώοιιεν ᾿“τρείδῃσιν ἄγειν" νῦν δ᾽ ὅρκια, πιστὰ ψευσάμενοι, “ἤγουν teu μαχό- 50 

40 μεσϑα. τῷ, ἤγουν διὸ, οὐ νύ τι κέρδιον ἡμῖν, ἢ ἡμιν ἕλπομαι ἐκτελέεσϑαι; ἵνα μὴ ῥέξομεν ὧδε, 

ἀντὶ τοῦ ἐὰν μὴ ῥέξομεν οὕτω, σύνδεσμος γὰρ ἀντὶ συνδέσμου εἴληπται, ὡς mov καὶ προδεδήλωται. 

καὶ οὕτω μὲν ὃ ᾿Αντήνωρ εἰπὼν ἕξετο. ἔν δι. $53. sqq. ) ̓Αλέξανδρος δὲ, βαρὺ γὰρ τοῖς ἀδικοῦσιν 

ὃ ἔλεγχος, οὕτως ἄδικος φαίνεται. ὥστε xal τὸν ᾿Αντήνορα, εἰ ταῦτα σπουδάζων λέγει, ἐχπεσεῖν quoi 

τῶν φρενῶν, καὶ τὴν μὲν γυναῖκα φησὶν οὐκ ἀποδώσειν, χτήματα δὲ δοῦναι κατὰ τὸν λόγον τοῦ .4»- 

τήνορος. iva δόξῃ πειϊσϑῆναι αὐτῷ. ἀναστὰς γάρ φησιν οὕτω" ᾿Αντήνορ, σὺ μὲν οὐκέτ᾽ ἐμοὶ φίλα 60 

ταῦτ᾽ ἀγορεύεις. οἶσϑα χαὶ ἄλλον μῦϑον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. εἰ δ᾽ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδὴς 
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θϑδαγορεύεις, ἐξ ἄρα δι, τοι ἔπειτα ϑεὸς φρένας ὠλεσεν avrog. αὐτὰρ ἐγὼ Τρώεσσιν ἀγορεύσω. "ἀντιχρύ 

δ᾽ ἀπόφημι, γυναῖχα μὲν οὐκ ἀποδώσω, χτήματα δ᾽ ὕσσ᾽ ἀγόμην ἐξ ἴργεος ἡμέτερον δῶ, πάντ᾽ ἐδέλω 

δόμεναι, καὶ ἔτι οἴχοϑεν ἄλλ᾽ ἐπιϑεῖναι, 0 ἐστι προσεπιβαλεῖν, ἐπέκεινα δοῦναι. ( Vers. 564.) ᾿Ιστέον 

δὲ ὅτι ᾿“ργεία μὲν καὶ νῦν ᾿ βλένη ἡ Πελοποννησία, ἡ ἐξ "Agyove δηλαδὴ, ὅϑεν τὰ ῥηθέντα κτήματα 
ἤγετο ὁ ̓ Δλέξανδρος. (Vers. 557.) Τὸ δὲ, σὺ μὲν οὐχέτ᾽ ἐμοὶ φιλα ταῦτα καὶ ἑξῆς ἕως τοῦ, ϑεὸς φρέ- 
vag ὥλεσεν αὐτὸς, πᾶς ἐρεῖ ἂν ὃ μὴ ἀρεσχόμενος ἐφ᾽ οἷς λέγει καταδεέστερός τις αὐτοῦ. (Vers. 562.) 
Σημείωσαι δὲ ὅτι τε ἐν τῷ, γυναῖχα μὲν οὐκ ἀποδώσω, τολμᾷ οἱονεὶ λέγειν ὁ ἄδικος, ὅτι καὶ ἐγὼ ὡς 
γυναικὸς τῆς ᾿λένης ἀντέχομαι, χαϑὰ καὶ ὁ Μενέλαος, ὃ xol ὁ ποιητὴς ἐν τούτοις ὑπαινίττεται, 

εἰπὼν πρὸ βραχέων τὸ, ἀνέστη δῖος “λέξανδρος ᾿ Ελένης πόσις wUxOuo( χαὶ ὅτι βούλεται ὁ Πάρις 
10 χαὶ τὸν δίκαιον χαὶ συ νετὸν ᾿Αντήνορα συναινέσαι αὐτῷ καὶ συνδιαστρέψαι τὸν τῆς δίκης κανόνα καὶ 

τοιοῦτόν TL καὶ αὐτὸν συνδικαιολογήοσεσϑαι. διὸ ταῦτα μὲν οὐ φίλα χρίνει, ἐθέλει δὲ ἄλλο τι νοηϑὴς- 
vot τῷ Αἰντήνορι ἄμεινον ὡς οἷα ποριμωτάτῳ ῥήτορι. χαὶ μὴν οὐδὲν δικαιότερον τοῦ δεῖν τὸ ἀλλότριον 
ἀναδοῦναι. (Ners. 558.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι οὐ ψέγει τὸν τοῦ ᾿ΑΙντήνορος λόγον ὃ φαυλότατος, ἀλλὰ 
καλὸν μὲν εἶναι νοεῖ διὰ τὸ κοινῇ συμφέρον. ἐϑέλει δὲ τὸν " Avrijvoga νοῆσαι ἄμεινον ἄλλον νόημα τῇ 
αὐτοῦ κακίᾳ σύμφωνον. " Ert σημείωσαι καὶ ὡς τοῖς οἰχείοις λόγοις περιπετὴς ὁ ΠΠ]άρις γίνεται" ὃ γὰρ 
ἐν τοῖς πρὸ τούτων ἐϑέλων ἀποδοῦναι γυναῖκα xci κτήματα πάντα νῦν φησὶν ὅτι γυναῖχα μὲν οὐχ ἀπο- 
δώσω, κτήματα δὲ πάντα, καὶ οἴκοϑεν δὲ ἄλλα ἐπιϑήσω, ἀντισηκῶν οἷον τῇ ᾿Ελένῃ τὰ οἴκοϑεν κτή- 
ματα τάχα δὲ καὶ αὐτὸς προσπαίξων ὡς φιλοχτεάνῳ τῷ βασιλεῖ, ὃς φϑάσας “Ἑλένην ἐζήτησε χαὶ “τή- 
ματα πάντα καὶ ποινήν. ὅτι δὲ ov διχαια λαλεῖ ὁ ᾿Αλέξανδρος, ἐπικρινεῖ μετ᾽ ὀλίγα σεμνῶς αὐτὸς 
ὃ “Πρίαμος, φιλόπαις, μὲν ὧν, ἀλλ ὡς μετ᾽ ὀλίγα χεῖται, καὶ O εόφιν μήστωρ ἀτάλαντος xal εὖ φρο- 

γέων καὶ δικαιος. τὰ μὲν γὰρ τοῦ ᾿Δλεξάνδρου ταῦτα μῦϑον ἁπλῶς ἐρεῖ ̓ μηνυϑησόμενον ΓΕλλησι, 

20 “τὸ δὲ παῦσαι τὸν πόλ tov xat ϑάψαι τοὺς νεκροὺς πυχινὸν ἔπος ὀνομάσει, ὡς τοῦ λόγου τοῦ ᾿ἀλεξάν- 

δρου μὴ πυχινοῦ ὄντος. πῶς γὰρ ἂν εἴη πυκινὸν τὸ φάναι, ὡς οὐκέτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύεις, εἰ καὶ 
τοῖς ἄλλοις δηλαδὴ φίλα δημηγορεῖς ; τὸ γὰρ ἐμοὶ διαστέλλει τὸν ἕνα Πάριν τοῦ τε βασιλέως Πριάμου 

καὶ τῶν λοιπῶν ὕλων ᾿Ιλιέων, ὡς εἴ περ αὐτὸς ὴν τὸ πᾶν ἐν τῇ Τροίᾳ. (Vers. 551.) Ὅρκια δὲ πιστὰ 
τὰ πιστοποιά᾽ ὅϑεν καὶ πιστωϑῆναι ὕρχῳ τὸ πίστιν δοῦναι δι᾿ ὅρκου. (Vers. 353.) Τὺ δὲ, ἵνα μὴ 
ῥέξομεν ὧδε, ἠἡϑέλησάν τινὲς εἰπεῖν ἀντὶ TOU, ὅπου μὴ ποιήσομεν οὕτω. οὐκ εὖ δέ. στέργεται γὰρ 
μᾶλλον ἡ προῤῥηθϑεῖσα ἐξήγησις. (Vers. 555.) δῖον δὲ τὸν ᾿4λέξανδρον ἀνεμεσήτως καλεῖ ὃ ποιητὴς, 
μηδ᾽ ἐνταῦϑα ἐθελήσας κακολογῆσαι τὸν ἄδικον. (Vers. 559.) Τὸ δὲ ἀπὸ σπουδῆς ἀντὶ τοῦ σπου- 
δαίως καὶ οὐχ᾽ ὡς ἐπὶ πείρᾳ τινὶ, ὡς εἰ, χαὶ εἶπεν ὅτι ἀπόλωλέ GOL τὸ φρονεῖν, εἰ ταῦτα μὴ παίζων 

ἀλλὰ σπουδάζων λέγεις. (Vers. 362.) ᾿Εν τούτοις δὲ σημείωσαι ὡς τὸ τῆς ἀποφάσεως φιλόσοφον 

ὄνομα ἐξ Ὁμήρου εἴληπται εἰπόντος" ἀντιχρὺ δ᾽ ἀπόφημι, γυναῖχα μὲν οὐκ ἀποδώσω. τὸ γὰρ γυναῖχα 
οὐκ ἀποδώσω ἀπόφασίς ἐστιν, ὥς πὲρ χατάφασις τὸ ἀποδώσω γυναῖχα. ἀπὸ γοῦν τοῦ Ὁμηρικοῦ 

Jo ἀπόφημι παρῆκται καὶ τὸ ἀποφάσχειν καὶ ἡ ἀπόφασις. (Vers. 563.) Τὸ "δὲ ἀντιχρὺ τὸ φανερῶς 
δηλοῖ καὶ ὡς ἂν τις ἐρεῖ ἐξ ἐναντίας καὶ κατὰ ἀντίχρουσιν. τὸ μέντοι ἄντιχρυς τῶν μεϑ' Ὅμηρόν ἐστι 
καὶ ἑτεροῖαν σημασίαν ἔχει. Κτήματα δὲ οἱ μὲν μεϑ' Ὅμηρον ἰδίως ἐπὶ ἀγρῶν καὶ οἴκων φασὶν, Ὅμηρος 
δὲ ἐπὶ πάντων ἁπλῶς τῶν ὑπαρχόντων, ὡς καὶ ἐνταῦϑα φαίνεται, καὶ ἐν τῷ, ὑμὰ κτήματ᾽ ἔδοντες, καὶ 
ἐν τῷ, ἐπὶ χτεάτεσσιν ἀνάσσω. ( Vers. 564.) Ὅρα δ᾽ ἐν τοῖς δηϑεῖσι καὶ ὅτι ταὐτόν ποτε τὸ ἀποδώσειν 
μετὰ προϑέσεως xci δοῦναι χωρὶς προϑέσεως. ( Vers. 570.) Ὅτι στρατηγικὸν παράγγελμα νύχτερον 
εἰς ὠφέλειαν στρατοῦ τὸ, νῦν μὲν δόρπον ἕλεσϑε χατὰ στρατὸν, ὡς τὸ πάρος περ, xoi φυλακῆς uvij- 

ἄο σασϑε, καὶ ἐγρήγορϑε ἕκαστος. Πρίαμος δὲ τοῦτο φησὶ μετὰ τοὺς λόγους "τοῦ Πᾶαριδος. γίνεται δὲ 
τὸ ἐγρήγορϑε ἐκ τοῦ ἐγρηγόρετε προσταχτιχοῦ κατὰ συγχοπὴν χαὶ τροπὴν τοῦ ψιλοῦ εἰς δασύ. 
( Vers. 354. ) Ὅτι &oyéxexov ἐμφαίνων δεῖν εἶναι λέγεσϑαι χαὶ τὸν Πάριν ὃ ποιητής quot διὰ τοῦ 
Πριάμου" εἰπὲ μὲν ᾿Ατρείδῃσι εὖϑον "Αλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα γεῖκος ὄρωρεν. ὃ γὲρ τοιοῦτον ἐγείρας 

ΜΕΙ͂ΚΟΒ πάντως ἀρχέκαχός ἐστι μᾶλλον 7 ῆ meo αἱ προῤῥηθεῖσαι γῆες αὐτοῦ. ἐνταῦϑα δὲ ὑπολαλεῖ ὃ γέρων 

καὶ ὅτι ὃ τὸ νεῖκος ἐγείρας Πάρις καὶ εἰσέτι παρατενεῖ αὐτὸ διὰ τῆς δημηγορίας, ἣν ἀφρόνως ἄρτι ἐλά- 
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ληΐσεν. Ὅρα δὲ ἢ τὴν φιλοτεχνίαν τοῦ Ποιάμου ἢ τὴν τοῦ μοιριδίου ἀνάγκην, εἰ δυνάμενος ὃ Πρία- 50 
μος ἐπικρῖναι ὡς εὖ ὁ (Ἀντήνωρ ἃ LÉyet χαὶ ἐκϑεραπεῦσαν τὸ κοινὸν καχὸν ὃ δὲ ἁπαλῶς προσφέρεται τοῖς 
φαΐλοις τοῦ υἱοῦ λόγοις καὶ ἀρχεῖτωι εἰπὼν, ὡς ὁ ᾿Ιδαῖος κῆρυξ εἰπάτω τοῖς ᾽Δτρείδαις τὸν τοῦ ᾿Ἵλε- 
ξανδρου ἄδικον λόγον, εἴ πως δηϑεν ἐκεῖνοι pue αὐτῷ. ( Vers. 373.) Ὅρα δ᾽ ἐνταῦϑα xci ὅτι 

“Ἵτρείδαις εἰπὼν ὃ Πρίαμος énay ἐν ἐν ἁπλότητι ἀφελῶς τῷ “γαμέμνονι xai Μενελάῳ, ὡς εἴ περ οὐκ 
αὐτόϑεν ἐγ γωρίξοντο διὰ τοῦ OYO ̓ μασϑῆναι ᾿Δτρεῖδαι. ( Vers. 376.) Ὅτι δηλοῖ xci ἐνταῦϑα Ὅμηρος 60 
ovx ἀδύνατον εἰναι τὸ αὐτὸ νόημα τὸν αὐτὸν καιρὸν εἰς διαφύρους ἐλϑεῖν. ἐν μιᾷ γοῦν ἡμέρῳ πρὸς 
ἑσπέραν καὶ ὁ Νέστωρ τοῖς “ἰχαιοῖς καὶ ὁ Πρίαμος δὲ μετ᾽ αὐτὸν τοῖς Τρωσὶ τὰ περὶ ταφῆς νεχρῶν 
συνε ᾿βούλευσαν. δεινότης δὲ καὶ τοῦτο ποιητιχὴ, ἵνα μὴ φϑάσωσιν οἱ “Ἕλληνες διαπρεσβεύσασϑαιθδθ 
περὶ τῶν οἰκείων. γεχρῶν, ἀλλὰ διαπρεσβευσαμένων τῶν ἐκ Τροίας ὑπαχούσωσιν εὐχλεῶς, εἰς ὃ δὴ 
πρὸς ϑελήσεως ἣν αὐτοῖς. κεῖται δ᾽ ἐν τούτοις καὶ ἐπίϑετον σύνηϑες πολέμου τὸ δυσηχὴς ἐν τῷ, 
αἴ x ἐϑέλωσι παύσασϑαι πολέμοιο δυσηχέος" ᾧ περ p xat τὸ πολυηχὴς πολυηχέος. ἢν δὲ 
οὐκ ἔξω “ἀναλογίας οὐδὲ τὸ δύσηχος δυσήχου κατὰ τὸ εὔηχος, ἵνα ἦν ὡς περ ἀτερπὴς xai ἄτερπος, 
& nig ἄμφω οἶδὲν ' Dutieos , οὕτω καὶ δυσηχὴς καὶ δύσηχος. δῆλον δὲ ὡς ἡ τοιαύτη Τρωικὴ πρες- 
βεία οὐ λύει τὴν μάχην "είς τὸ πᾶν. φησὶ γοῦν ὁ ταύτην ὁρίσας Πρίαμος" ὕστερον αὖτε μαχεσσό- 10 
μεϑα, εἰσόχε δαίμων, ἤγουν τύχη ?5» μοῖρα, ἄμμε, ᾿“Ιχαιοὺς δηλαδὴ καὶ Τρῶας, διακρίνῃ, δῴη 
δ᾽ ἑτέροισί γε νίκην, 0 καὶ πρὸ βραχέων πέφρασται. (Vers. 578.) Καὶ ὅρα τὸ διακρίνειν. οἱ μὲν 
γὰρ πολεμοῦντες χρίνονται "Aoi, ἤγουν συγχέονται, συγκχέχρανται ἀναμεμιγμένοι" οἱ δὲ παυσά- 
μένοι μάχης διαχέερινται χωρὶς ἀλλήλων γενόμενοι. Τὸ δὲ εἰσόχε πολλαχοῦ κεῖται ἀντὶ τοῦ ἕως OU, 
τουτέστιν εἰς O0 χρονιχὺν διάστημα. (Vers. 280.) Ὅτε τέλη τὰ στρατιωτικὰ λέγει τάγματα, ὡς 
καὶ ἀλλαχοῦ κεῖται. φησὶ γάρ" δόρπον ἔπειϑ᾽ εἵλοντο κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν, 0 περ ἐχόμενον 
τοῦ, δόρπον ἕλεσϑε κατὰ στρατὸν, ὡς τὸ πάρος περ. ἔχει τι καὶ διασαφητικὸν ἐχείνου. Τὸ γὰρ 
ἐν τελέεσσιν ἑρμηνευτικόν ἐστι. τοῦ πάρος καὶ ToU κατὰ στρατόν. οὐ γὰρ μονὰξ ἐδόρπουν, ἀλλὰ στρα- 
τευτικῶς χατὰ ἴλας καὶ τάγματα, ὡς καὶ νῦν δηλαδὴ ποιήσουσιν. Ὅτι δὲ xoi τὸ πέρας παντὸς 
nc, “ματος τέλος λέγεται xal ἡ ὑπεροχικὴ ἀξία ὡς τὸ, τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι; καὶ τὸ, χρὴ 
χλύειν τῶν ἐν τέλει, καὶ ὡς ϑεία λέξις ἐστί ποτε, xaO καὶ ἢ μυστηριώδης τελετὴ, οὐκ ἄδηλόν ἐστι. 

Σοφοκλῆς δὲ xoi τὰς στρατιωτικὰς παντευχίας *iv ᾿Αντιγόνῃ πάγχαλχα τέλη λέγει διὰ τὸ τελεωτέ- 20 
ρους ἴσως ποιεῖν τοὺς ἔχοντας αὐτὴν, εἰ μή τι ἄρα χαὶ ἐκεῖ οὕτως ἐχάλεσε τὰ ὁπλιτικὰ τάγματα. 

(Vers. 584.) Ὅτι τὸ, μετεφρώνεεν ἠἡπύτα κῆρυξ, O0 ἐστὲ φωνητικὸς, τρόπος ἐστὶν ἐτυμολογικός. 
κῆρυξ τὲ γὰρ ἀπὸ τοῦ γαρύειν λέγεται, ὅ ἐστι φωνεῖν, καὶ ἡπύτης ἀπὸ TOU ἡπύειν. καὶ τὲ μετε- 
φώνεε δὲ τούτοις ἐστὶ σύστοιχον. ἐπὶ λογικῶν δὲ μόνων τὸ ἡπύειν, ὡς καὶ τὸ αὐδᾶν καὶ ἐνέπειν. 0 ἐστι 
λέγειν, ἐξ οὗ τὸ ἡπύειν καὶ Δωρικῶς ἀπύειν. ἐκ δὲ τοῦ ἡπύειν καὶ ὁ βριήπυος Ἄρης καὶ ὅρος Θρᾳκιχὸν 
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"Havrov, ἔνϑα, φασὶ, “Πρωτεὺς ἀναβὰς φονευϑέντων τῶν παίδων ἤπυε ϑεοῖς ἀποχαταστῆναι εἰς 
“γυπτον. καϑὰ δὲ ἱππότης ἱππότα; ἱππηλάτης ἱππηλάτα, οὕτω xci ἠπύτης ἠπύτα, πρὸς χρησιμό- 
τηταὰ μέτρου δαχτυλιχοῦ ἐξαλλαχϑέντος ἐν τούτοις τοῦ τελευταίου ἀχρήστου τοῖς ἡρωίζουσιν ἀμφιμά- 

«gov εἰς δάκτυλον. ( Vers. 387.) Ὅτι ἀγγέλου συνετοῦ προοίμιον τὸ, ἠνώγει ὁ δεῖνα εἰπεῖν, αἴ κέ περ, 
ἤγουν εἴ περ, ὕμμι φίλον καὶ ἡδὺ γένοιτο, μῦϑον τοῦ δεῖνος, τοῦ εἵνεχε τόδε γέγονε. καὶ ὅρα τὸ φίλον 
καὶ ἡδὺ, ἴσως μὲν ἀδιάφορα ὄντα κατὰ τὸ, ἀλλ᾿ ἄρχε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο, τὸ πρὸ ὀλίγων ῥηϑὲν, 
ἴσως δὲ xoi διαφέροντα, πολλὰ γὰρ φίλα μέν εἰσι xara περιλπέτειάν τινα, ovy ἡδέα δέ" οὐκ ὀλίγα 3o 
δὲ xoi ἡδύνουσι uiv, οὐ φιλοῦνται δὲ πάντῃ ἁπλῶς. καὶ αὐτῇ δὲ τῇ μάχῃ voi τῷ πολέμῳ διαφορά τις 
παρὰ πολλοῖς ἐντεϑεώρηται, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται. tM eun 389. ) Ὅτι παραπρεσβεύειν δοχεῖ 
ὁ ᾿Ιδαῖος ἐν οἷς ᾿4λεξάνδρου εἰπόντος χτήματα ὅσσ᾽ a) γόμην ἐξ “Ἄργεος ἡμέτερον δῶ πάντ᾽ ἐϑέλω δόμε- 

vat xoi ἕτ᾽ οἴχοϑεν ἀλλ ἐπιϑεῖναι, αὐτὸς λέγει ὅτι κτήματα πάντα ἐϑέλει δώσειν ᾿Ἵλέξανδρος , ὅσα ἐνὶ 

νηυσὶν ἠγάγετο Τροίηνδε, ἐκεῖνος γὰρ οὐ μόνον ἐξ o; ους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ Σιδῶνος, ὡς προείρηται, 
τυχὸν δὲ καὶ ἄλλοϑεν, nyc; “τό τινα εἰς τὴν Ϊλιον. ἔτι δὲ καὶ ἐν οἷς λέγει ὁ αὐτὸς χῆρυξ, ( Vers.393.) 

ὅτι ᾿λένην οὔ φησι δώσειν, ἢ μιν Τρῶές γε κέλονται, ψεύδεται. οὐ γὰρ φαίνονται οἱ Τρῶες κελεύσαντες 
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ἀποδοῦναι τὴν γυναῖχα. ἔστι δὲ πρὸς μὲν τοῦτο εἰπεῖν ὕτι τε κατὰ TO σιωπώμενον νοητέον ὡς χαὶ οἱ 
Τρῶες ἠναντιώϑησαν τῷ “λεξάνδρῳ, καὶ ὅτι τοῦ ῥήτορος ντήνορος ἀποδοῦναι τὴν ᾿ Βλένην δημηγο- 

ρήσαντος καὶ μηδενὸς ἀντειπόντος δοκεῖ τὸ πλῆϑος τοῖς τοῦ ΑἸντήνορος λόγοις συντίϑεσϑαι, ὥς περ 
καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς τοῦ “ιομήδους μόνου δημηγορήσαντος κοινοποιεῖται ὁ λόγος τοῖς “Ελλησι μηδὲν ὕλως 

4o λαλήσασι, xci ὕτι τοῦ βασιλέως Πριάμου ἐν τῇ συμβυυλῇ τὸ "τοῦ ᾿Δλεξάνδρου ἔπος, ὡς προείρηται, 
οὐ πυκινὸν χρίναντος χοινὴν τῶν Τρώων ὁ ̓ Ιδαῖος λέγει τὴν βασιλικὴν κρίσιν. περὶ δὲ τῶν χτημάτων 
ῥητέον ὕτι καὶ ὃ ̓ Ιδαῖος τὰ ἐξ doyovg μόνα λέγει κἂν οὐ διωρίσατο. τὰ γὰρ ἀπὸ Σιδῶνος χαὶ εἴποϑεν 
ἄλλοϑεν ὁ Πάρις χτήματα ἔσχεν ἐμπορεύματω nv. “Βλληνες δὲ ἁρπαγῆς αἰτιῶνται τὸν Πάριν χαὶ τὰ 

ἑαυτῶν ἀπαιτοῦσιν, οὐ μὴν εἴ ποϑεν ἐκεῖνος ἐχρηματίσατο. ἐπεὶ δὲ καὶ κακοήϑεης φαίνεται ὁ ̓ Ιδαῖος 

ἐν οἷς τοῦ βασιλιχοῦ παιδὸς ᾿“λεξάνδρου χαταφέρεται εἰπὼν ἐνδιαϊδέτως παρὰ τοῖς πολεμίοις μετὰ τὸ 
ἠγάγετο Τροίηνδε, τὸ, ὡς πρὶν ὥφελλ᾽ ἀπολέσϑαι, φασὶν οἱ πωλαιοὶ μὴ εἰς ἐπήκοον ἐκφωνηθῆναι 
τὸ τοιοῦτον ὑπὸ τοῦ κήρυκος, εἰ καὶ ἡ ποιητιχὴ αὐτὸ Μιοῦσα ἐξελάλησεν, ἀλλὰ διὰ λύπην ὑφειμένῃ 
καϑ' αὑτὸν φωνῇ λαληϑῆναι, διὰ μέσου ἀναφωνηϑέν. Ὅρα δὲ καὶ ὕτι ᾿4λέξανδρος μὲν ἔφη ὕτι γυναῖχα 
οὐκ ἀποδώσω, χαϑὰ προεγράφη, ὁ δὲ κῆρυξ οὐκ ἀορίστως xci ἀσαφῶς λέγει, ἀλλ ἐκφαίνει τὸ παρ᾽ 

ἐχείνου σχιασϑὲν, διαδεικνὺς τὴν τοῦ Πάριδος ἀδικίαν. λέγει yap , ὅτι κουριδίην ἄλοχον Μῆενελάου οὔ 
φησι δώσειν μεταλαβὼν τὸ γυναῖχα εἰς τὸ κουριδίην ἄλοχον Μενελάου, xai τὸ μέσως ἐχεῖ λεχϑὲν τρα- 

δονώσας αὐ"τὸς διὰ τὸ μισοπόνηρον. Τὸ δὲ Τροίηνδε διασαφητικόν ἐστι τοῦ ἡμέτερον δῶ, τῷ Πάριδι 
γὰρ, ταὐτὸν εἰπεῖν εἰς ἡμέτερον δῶ χαὶ Τροίηνδε. ( Vers. 400. sqq.) Ὅτι πάνυ μεγαλόφρων ὃ 4to- 
μήδης κἀνταῦϑα. ὃ uiv γὰρ ᾿Αλέξανδρος διὰ τοῦ ᾿Ιδαίου οὐ δώσειν τὴν ᾿λένην φησὶν ἀλλὰ μόνα 
χτήματα; Διομήδης δὲ συμβουλεύει ὡς μήτ᾽ ἂρ τις νῦν χτήματ᾽ ᾿Αλεξάνδροιο δεχέσϑω, und ᾿ Ελένην, 
ὑποτείνων xci ἀγαϑὴν ἐλπίδα, ὡς ἤδη ἁλίσκεται ἡ Τροία. γνωτὸν γάρ φησι xci ὃς μάλα νήπιός ἐστιν, 

60 ὡς ἤδη Τρώεσσιν ὀλέϑρου πείρα τ᾽ ἐφῆπται, ἤγουν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ προεγράφη, τέλειος ἐπῆλϑεν ὅλε- 
ϑρος. (Vers. 399.) Ὅρα δὲ ὅτι xoi νῦν κατὰ τὸν ποιητὴν ὀψὲ ὃ Διομήδης λαλεῖ ὡς πάντων σιγών- 
των ἐφ᾽ ἱκανὸν" οὐ γὰρ ἐν βουλῇ τοὺς νεωτέρους δεῖ προπετεύεσίϑαι, 0 καὶ Δημοσϑένης που προοιμιαζό- 

687*,usvog παραδίδωσι. τῶν δὲ “Ελλήνων τὸ μὲν πλῆϑος σιγᾷ, ὅτι τῶν βασιλέων ἣν τὸ ἀποχρίνασϑαι" οἱ 
δέ ye βασιλεῖς σιωπῶσιν, οὐ μόνον φειδοῖ τῶν βλλήνων, ἵνα μὴ δόξωσιν ἐπὶ καλῷ τῷ ἑαυτῶν ᾿Ατρεῖδαι 
παραβάλλειν χινδύνοις τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ διότι ϑαῤῥοῦσιν ὡς αἰσχυνόμενοι οἱ ἀριστεῖς οὐδὲν 

ἐροῦσιν ἄνανδρον. (Vers. 406.) Σημείωσαι δὲ καὶ νῦν ὅτι δήμου μὲν LA τὸ εἰπεῖν, βασιλέως bs τὸ 

10 ἐπιψηφίσασϑαι , ὡς δῆλον ix τοῦ, ᾿Ιδαῖε, ἀκούεις μῦϑον ᾿Αχαιῶν, ὡς TOL ὑποχρίνονται, ἐμοὶ 

δ᾽ ἐπιανδάνει οὕτως. εἰ δὲ ὃ μὲν λαὸς εἰπῃ, οὐκ ᾿Ατρείδη 0? “Ιγαμέμνονι ἁἀνδάνει ϑυμῷ, ἄκυρα γίνεται 

τὰ τῆς βουλῆς, ὡς ἐπὶ τῆς τοῦ Χρύσου πρεσβείας γέγονεν. ( Vers. 407.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι οὐχ oiüsv 

“Ὅμηρος τὴν λέξιν τοῦ ἀποχρίνασϑαι, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις φανεῖται, ἀλλ᾽ ἀντ᾽ αὐτοῦ τῷ ὑποχρίνασϑαι 
χέχρηται. φασὶ δὲ καὶ τὸν παρὰ τοῖς δραματικχοῖς v ὑποκριτὴν οὕτω λέγεσϑαι διὰ τὸ πρὸς τὸν χορὸν 
ἀποκχρίνεσϑαι. χεῖται δὲ ὴ λέξις xal παρὰ τῷ .Ηροδότῳ, ᾿]ωνικὴ οὖσα. γίνονται δὲ καὶ ἄμφω αὗται 

20 αἱ λέξεις ἐκ τοῦ κρίνειν, 0 ἐστι διαχω"ρίζειν. ἑαυτὸν γὰρ ἀποχρίνων ἢ ὑποκρίνων. 0 ἐστε τῶν ἄλλων 
ἀποχωρίζων χαὶ ὁ κατὰ τὸν Ὅμηρον ὑποχρινόμενος, κατὰ δὲ τοὺς ὕστερον ἀποχρινόμενος, ἔτι δὲ καὶ 
ὃ κατὰ τοὺς μεϑ' “Ὅμηρον ὑποχρινόμενος καὶ ἐξ αὐτοῦ παραγόμενος ὑποχριτὴς λαλοῦσιν & meg λαλοῦ- 
σιν. ἔστι δὲ ὑποχρινόμενος καὶ ὑποχριτὴς παρὰ τοῖς ὑστερογενέσι ῥήτορσι ὃ μὴ ἐκ ψυχῆς λέγων ἢ πράτ- 
των, μηδὲ & πὲρ φρονεῖ, ὁποῖοι πρώτως καὶ μάλιστα οἱ τῆς ϑυμέλης, οἱ σκηνικοί. ( Vers. 401.) Τοῦ 

So δὲ γνωστὸν, 0 παρὰ τοῖς ὕστερον ἔγνωσται, περὶ οὗ καὶ ἀλλαχοῦ κεῖται, ἀναλογώδτερον τὸ γνωτὸν, ἐξ 
οὗ xci τὸ ἀλλόγνωτον. ὡς γὰρ χρυσώσω χρυσωτὸν, ἁλυσειδώσω ἁλυσειδωτὸν, καὶ τὰ ὅμοια, οὕτω καὶ 
γνώσω γνωτόν. ( Ver s. 403.) Ὅτι ἀγαϑοῦ ῥήτορος ἔπαινος τὸ, ὡς ἔφαϑ'᾽" οἵ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπίαχον 
υἷες “χαιῶν, μῦϑον ἀγασάμενοι τοῦ δεῖνος, ὡς ἐνταῦϑα τὸν Διομήδους οἱ “Ἕλληνες. ὡς δὲ τὸ ἰάχειν 

πρωτότυπόν ἐστι τοῦ ἴαχχος , προδεδήλωται. ( Vers. 408.) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα D augu δοτιχῇ σύγκει- 

ται ἐν τῷ, ἀμφὶ δὲ νεχροῖσι κατοπειευσνι οὔτι μεγαίρω, ἤγουν οὐ φϑονῶ, 0 ἐστε μέμφομαι καίειν τοὺς 
áo νεκρούς. ( Vers. 409.) Ὅτι ἐν "τῷ, οὐ γάρ τις φειδὼ νεχύων χατατεϑνειώτων γίνεται, ἐπεί xe ϑάνωσι 
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πυρὸς μειλισσέμεν co , περισσόν ἐστι καὶ TO κατατεϑνειώτων, xoi τὸ ἐπειδὰν ϑάνωσιν᾽ ἀρκεῖ γὰρ καὶ, 
μόνον τὸ νεκύων. καὶ ἔστι καὶ τοῦτο scum ἄκυρος. χατὰ γὰρ τοὺς παλαιοὺς ἔνια ὁ ποιητὴς ἀκύρως 

προστίϑησιν, ὡς τὸ τῆλε ἐν τῷ, τῆλ  oxevügg* οὐ γὰρ οὕτω guum. μαχρὰν “Τροίας ἡ Ισχανία. 

ὅμοιον χαὶ τὸ, εἵλετο ἡ Πηνελόπη χληίδα χειρὲ παχείῃ. τί γὰρ ἔδει, φασὶ, παχεῖαν χεῖρα γυναικὸς εἰπεῖν; 

τοιοῦτον χαὶ τὸ, “Αρναῖος ὄνομα ἔσκε, τὸ "γὰρ ϑέτο πότνια μήτηρ᾽ Tore γάρ. qaot, τὸ, ᾿ρναῖος 
ὄνομα ἔσχε. τοῦ αὐτοῦ τύπου χαὶ τὸ, οὐδὲν γλύκιον ἧς γαίης, οὐδὲ πατρίδος" ἤρκει γὰρ καὶ τὸ ἧς 

γαίης τὴν πατρίδα δηλῶσαι, νοούμενον ἀντὶ τῆς οἰχείας γῆς; ἐπεὶ xol: οἰχεία καταμόνας τὴν πατρίδα 

σημαίνει. οὐ μὴν xai ἡ ἰδία οὐ γὰρ οἷδε τοῖτο ὴ κοινὴ χρῆσις. χαὶ Logis δὲ ἀκύρως προσέϑετο, 

εἰπὼν τὸ, σῶμα δ᾽ ἐν γυναιξὶ ϑηλείαις πρέπον" ἤρκχει γὰρ τὸ γυναιξὶν. εἰ μὴ ἐναγώνιος ἣν xai ἄσχε- 

πτος ὁ τοῦτο εἰπών᾽ παρέξεσται δὲ ἐκ τοῦ, ϑηλύτεραι δὲ γυναῖχες. xol ἐν τῇ y δὲ ῥαψῳδίᾳ ἐν τῷ, 
2 , n , , , rL * 1 , 2 ' , 3 

ποντοπόροις ναυσὶ πόντον ἐπιπλώσας ἢ τὸ ποντοπόροις ναυσὶ παρελχόντως τέϑειται ἢ τὸ πόντος, οὐκ 
3 - - € -— * , ' ^ - , ^ ^ - * 

ἀχριβοῦντος τοῦ Exropoc ἐκεῖ τὴν φράσιν διὰ τὸν κατὰ τοῦ Πάριδος θυμόν. καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ δὲ ἐν 

50 
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τῷ τυμβεῦσαι τάφῳ ovx "αναγχαίως χεῖται τὸ τάφῳ. ἰστέον δὲ zai ὅτι σοφιστικωτερον τις ἐπιβαλὼν θο 

τῷ, νεχύων κατατεϑνειώτων εἴπῃ ἂν μὴ παρέλκειν τὸ χατατεϑνειώτων, ἀλλ᾽ ὡς ngog διαστολὴν εἰρῆ- 
σϑαι νεχύων ζώντων. εἶεν δ᾽ ἂν τοιοῦτοι οἱ ἐν τληπαϑείαις βιοῦντες, ὁποῖοι καὶ οἱ κατὰ Τροίαν τὸν 
δεκαετῇ παρατείναντες πόλεμον, οἱ δὴ ζῶντες μὲν λογίζοιντο ἂν εἰς νέκυας διὰ τὸ μὴ καλῶς ζῆν, μὴ 
ζῶντες δὲ καλοῖντο ἂν νέκυες τεϑνεῶτες. τοῦτο δὲ καὶ εἰς πάντας τοὺς ἐν καχκοπαϑείᾳ τὸν βίον διάγον- 
τας magic loni rcm ὧν μέρος xai οἱ ἐν παρέσει καὶ τυφλότητι καὶ σχοτώδει καϑείρξ δι. συντελεῖ 

δ᾽ ἐνταῦϑα "καὶ “τρατονίχου τὸ, ἔνϑα καὶ οἱ “γεχροὶ περιπατοῦσι, ῥηϑὲν ὦ ὑπ᾽ ἐχείνου ἐπὶ καχεχτούν- 88 

των ἀνδρῶν, xci διὰ τοῦτο ἀχρείων τὰ ἐς ὄψιν Ort μάλα ὡς καὶ νεκροῖς ἐοικέναν καί πως ψεύδεσθαι 
τὴν ζωήν. καϑ' ὁμοίαν δέ τινα ἐπιβολὴν καὶ τὸ τυμβεῦσαι τάφῳ οὐκ ἔχοι ἂν παρολχὴν, ἀλλὰ διαστο- 
λὴν πρὸς ἑτεροῖα τυμβεύματα" χαὶ ϑαλάσσῃ γὰρ τυμβεύεσϑαί τις λέγεται βυϑισϑεὶς ixd, xal εἰς 

ϑηρίων δὲ γαστέρας, εἰ καταφάγωσιν αὐτόν. οὕτω δὲ χαὶ γῦπες τυμβεύουσι κατὰ γαστέρων ὡς καί 

τινων τάφων τοὺς ὑπ᾿ αὐτῶν διασπωμένους χαὶ οὕτω χατασπωμένους. διὸ καὶ τάφους ἐμψύχους ἐτόλ- 

μησάν τινὲς εἰπεῖν αὐτούς. εἰ δὲ καὶ οἱ ἅρπαγες τυμβεύειν πειρῶνται τροπιχώτερον τοὺς ἀδικουμένους, 

ἀλλ᾽ αὐτοὶ τυμβεύοιντο χυριολεκτιχῶς, ὡς οὐκ ἂν ἐϑέλοιεν. ( Vers. 410.) Τὸ δὲ μειλίσσειν ἀστείως 
εἴρηται. ὡς γὰρ παίδων μειλίγματα τὰ ἐχείνων ϑελήματα, οὕτω νεχροῦ μείλιγμα μὲν ἡ ὠκέῖα ταφὴ 

μειλισσομένου διὰ πυρὸς, μήνιμα δὲ τὸ μὴ ταχὺ ϑάπτεσϑαι. διὸ καὶ ὁ Παάτροχλύς που ὀνειδίσει 

τῷ Δχιλλεῖ ὅτι μὴ ϑάπτεται τάχιον. ὡς δὲ καὶ λοιπά τινὰ μειλίγματα νεχρῶν μη νιώντων ἦσαν, αἱ 

τῶν παλαιῶν ἱστορίαι δηλοῦσιν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ μὲν πυρὸς μειλισσέμε y ἔλλειψιν i ἔχει τῆς διὰ προϑέ- 

σέως, ἵνα δηλοῖ τὸ διὰ πυρὸς μείλιγμα. ἡ δὲ ἀπαϑὴς σύνταξ ξίς κατὰ δοτικὴν γίνε ὅται, ὡς δηλοῖ παρ᾽ 

“Ἡροδότῳ τὸ, τραπέζῃ μειλίξαντας. ( Vera. 411. ) Ὅτι τὸ, ὅρκια δὲ Ζεὺς ἴστω, ἀπορίαν ἔχει. οὐ γὰρ 

εὕρηται οὔτε 0 βασιλεὺς ἐνταῦϑα οὔτε πρὸ αἰτοῦ ὁ Πρίαμος ἐπὶ τοῖς συντεϑειμένοις ὀμωμοκότες. ὑπο- 

γοητέον οὖν σιωπηλῶς, ὡς καὶ ὕρχοι ἐξεφωνήϑησαν uiv, οὐκ ἐγράφησαν δὲ τῷ ποιητῇ διὰ τὸ πασίδη- 

λον. (v ers. 412.) Ὅτι ὥς περ ἐν τῇ & ῥαψῳδίᾳ TC σκῆπτρον τῷ Apis μέγας ὄρχος ἣν, οὕτω καὶ 

γῦν τὸ, σκῆπτρον ἀνέσχεϑε πᾶσι ϑεοῖσι διογενὴς ᾿Ἡγαμέμνων, ἐφ᾽ οἷς τῷ ᾿Ιδαίῳ εἶπεν, ὡς ἱερὸν καὶ 

θασιλείας σύμβολον ἐχ Διὸς, χαὶ ἐλογίσϑη τοῦτο εἰς OQxOYV. καὶ οἱ κήρυκες δὲ καταλλάσοοντες τοὺς 

μονομάχους πρὸ βραχέων τὰ σκῆπτρα ἐν μέσῳ ἐχείνων ἔσχον. οἱ δὲ ἐπαύσαντο σύμβολα ϑεῖα ἰδόντες 

μεσολαβισαντα. εἰ δὲ ᾿Δχιλλεὺς μὲν ἀλλαχοῦ πρὸς τῇ γῃ τὸ σκῆπτρον ἔβαλεν, ὁ δὲ βασιλεὺς ἀνέσχεν 

αὑτὸ ἄρτι, ἀναϑετέον ἐχεῖνο μὲν ϑυμῷ, τοῦτο δὲ λογισμῷ ἔμφρονι. ὥς πὲρ δὲ σκῆπτρον ὁ βασι- 

λεὺς ἀνέσχεν. ἐνταῦϑα, οἵτω τις ἑτέρωϑι ἀνέσχε χεῖρα καὶ εὐχὴν ἕτερος xai δό" Qv ἀλ Aoc. Ὅρα δὲ ἐν τῷ, 

ἀνέσχεϑε πᾶσι ϑεοῖσιν, ὕτι δυνάμενος χατὰ χάλλος εἰπεῖν ἀνέσχεϑε ϑεοῖς, αὐτὸ μὲν διέκοψεν ὡς οὐκ 

εὔφωνον, ἠρκέσϑη δὲ καλλωπίσαι διὰ παρισώσεως. ( Vers. á14.) Ὅτι ταὐτόν ἐστιν εἰπεῖν “ἄρδανοι xai 

Δαρδανίωνες" διὸ πρὸ ὀλίγου εἰπὼν Τρῶες καὶ | Δάρδανοι, ἐνταῦϑα Τρῶες φησὶ καὶ “αρδανίωνες, ἤγουν 

Δαρδανίδαι, “'αρδάνου ἀπόγονοι. καὶ ἔστι τοῦτο καιριώτερον, ὡς χαϑαρῶς πατρωνυμιχὸν, xc xci τὸ 

Δαρδάνιοι, ὃ προδεδήλωται. πατρωνυμεῖται ; ἀρ καὶ ὁ αρδάνιος κατὰ τὸ Τελαμώνιος. οἱ μέντοι «1ἀρ- 
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ἐδανοι 1 ἢ ὁμωνυμίαν ἔχουσι πρὸς τὸν Δάρδανον, jj ἐκ τοῦ “αρδάνιοι συνεχόπησαν. ( Vers. 415.) Ὅτι 

τὸ ὅτε ὑππότ᾽ ἂν ἐνταύϑα Ὅμηρος λέγει, εἰπών" οἱ δὲ ἐκάϑηντο πάντε Ξ ὁμηγερέ: ἐν ποτιδέγμενοι ὁ ὁππότ᾽ 

ἂν, 2d ουν ὅτε, καὶ κατὰ TOUS ὕστερον ᾿Ἵττικοὺς εἰπεῖν, πηνίχα ἔλϑῃ ὁ ̓Ιδαῖος, ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἦλϑε καὶ ἀγγε- 

λίην ἀπέειπε στὰς ἐν μέσσοισιν. ἃ δὴ ἁρμόττει εἰς ὑπουργίαν ἀγγέλων πολλαχοῦ. ( Vers. 416.) ᾿Ιστέον 

δὲ ὅτι ἐν ἄλλοις μὲν ὁ ποιητὴς παράγει τοὺς ἀγγέλους ἀνελλιπῶς αὐτὰ δὴ τὰ παραγγελϑέντα προφέ- 

ρθοντας" ἐνταῦϑα δὲ xara σχῆμα συντομίας ἐπὶ τοῦ ᾿Ιδαίου ἀρκεῖται τοῦτο χαὶ μόφϑν: εἰπὼν, ÜTL 

5οἦλϑεν εἰς lv, καὶ ἀγγελίην τὴν ἐκ τῶν eui GAERAEV ἤγουν ἁπλῶς εἶπεν, ὡς πε "οιττευούσης 

τῆς προϑέσεως, χαϑὰ xci ἐν τῷ, χεῖται ἀπομηνίσας, ἢ μάλιστα τὸ Ὁμηρικώτερον τὴν ἀπόφασιν 

ἡ λέξις δηλοῖ τὴν, ὅτι οὔτε τὰ κτήματα, οὔτε τὴν "leyes οἱ deno δέχονται. Καὶ σημείωσαι ὕτι τῆς 

“Ελληνικῆς ὁμιλίας συγχειμένης ἔχ τε τοῦ εἰπεῖν καὶ τοῦ ἀπειπεῖν" εἰπεῖν μὲν γὰρ ἦν τὸ συγκαταϑέσϑαι 

ταφῆναι τοὺς νεκροὺς, ἀπειπεῖν δὲ τὸ μηδέν τι ἐκ τῶν Τρώων δέξασθαι" ἀπειπεῖν ἀγγελίαν ἐνταῦϑα 

εἶπεν ἀπὸ μέρους τοῦ καιριωτέρου. τί δέ ἐστι τὸ κυρίως ἀπειπεῖν, ἐδηλώϑη σαφῶς καὶ ἐν τῷ, ὑπόσχεο 

χαὶ κατάνευσον, ἢ ἀπόειπε. ὅτι δὲ ἀπειπεῖν λέγεται χαὶ τὸ σιγῆσαε, εἴτουν ἄπαγορε ὕσαι διά τινα 

βαρύτητα, δηλοῖ xci τὸ, ἀπεῖπον ἄλγει, καὶ τὸ, ἔστε χ᾽ ἀπείπῃς , ἤγουν ἕως ἂν ἀπαγορεύσῃς ὡς ἡττη- 

μένος. (V ers, i ads ) Ὅτι ὁπλίξεσϑαι καὶ ἐνταῦϑα τὸ ἁπλῶς εὐτρεπίζεσϑεαι. φησὶ γάρ' τοὶ δ᾽ ὡπλί- 

Covro, ἤγουν οἱ Τρῶες; ἀμφότερον, γέχυάς τε ἀγέμεν. ἕτεροι δὲ μεϑ' ὕλην, ἀντὶ τοῦ, εἰς τὸ ὀρεινὸν 

δάσος. τοῦτο δὲ καὶ κατωτέρω εὐϑὺς ἐπὶ ᾿Δργείων λέγει, ταὐτολογῶν, ὡς ἔϑος αὐτῷ, καὶ μὴ ἐθέλων 

ποικιλίαν φράσεως ἐν οὐ δέοντι περιεργάζεσϑαι. (Vers. 418.) Τὺ δὲ ἀμφότερον ἐπίῤῥημιά ἐστι xàv- 
ἀοταῦϑα, ὡς xci ἐν τῷ, ἀμφότερον, βασιλεύς τ᾿ ἀγαϑὸς κρατερός T αἰχμητής. “δῆλον δὲ "ὡς καινόσχη- 

μόν ἐστι τὸ, ὡπλίζοντο νέχυάς τε ἄγειν, ἕτεροι δὲ μεϑ ὕλην. ἢν γὰρ χοινότερον τὸ, οἱ μὲν ὧπλί- 

Covro εἰς νεκύων ἀγωγὴν» ἕτερον δὲ εἰς ὕλην, 1) καὶ ἄλλως, νέχυὰάς rs ἄγειν καὶ ξύλα. Ὅμηρος δὲ 

ὁμοιοσχημόνως ἔφρασεν ὡς οὐκ ἂν τις ἕτερος. (Vers. 420.) To δὲ véxvag ἄγειν τὸ νεχραγωγεῖν 

παρήγαγεν. οὕτω δὲ καὶ τὸ δάκρυα χέοντες; ὃ pet "ὀλίγα χεῖται εἰς πιϑανὴν ἔνδειξιν πλήϑους δαχρύων, 

συντίϑησι τὸ δαχρυχέειν. Τὸ δὲ ἄγειν ἰσοδυναμεῖ χαὶ νῦν τῷ φέρειν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὃ νῦν πάνυ βραχυ- 
λογήσας ποιητὴς τὴν τοῦ" Ελληνικοῦ καὶ Τρωικοῦ πολυανδρίου σχευωρίαν, ὡς χαὶ uet ὀλίγα εὐϑδὺς 
govern, προϊών. ἐν τοῖς κατὰ τὸν Πάτροκλον πλατυνεῖ τὴν τοιαύτην ἔννοιαν, οὕτω κρίνας αὐτὸς 

χαὶ τοῦτο δέην εἶναι, χαϑὰ καὶ ἐχρῆν" οὐ γὰρ ἔδει νῦν ἐν τοσούτοις ἀγῶσιν ἁβρύνειν τὸν λόγον 

τοιαύτῃ διασχευῇ. ( Vers. 421. 54.) Ὅτι τὸ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον περιφράζων φησίν" ἠέλιος μὲν ἔπειτα 
vov προσέβαλλεν ἀρούρας ἐξ ἀκαλαῤῥείταο βαϑυῤῥόου ᾿Ωχεανοῖο οὐρανὸν εἰσανιών. τίς δὲ ὁ ̓ Οχεανὸς, 
xci διὼ τί ἀκαλαῤῥείτης λέγεται, εἴρηται ἀλλαχοῦ. viv δὲ ἐν ὀλιγίστῳ ῥητέον τὸ τοῦ γεωγράφου, εἰπόν- 

50 τὸς ὕτι τὸ ἀκαλαῤῥείτης ἔμφασιν ἔχει τῆς τοῦ ΘὨχεανοῦ πλημμυρίδος, ἐχούσης τὴν ἐπίβασιν * πραεῖαν 

zai OU τελείως δοώδῃ, ὥστε ὃ σοφὸς οὗτος τὸ ἀκαλαῤῥείτης, 0 δηλοῖ τὸν ἡσύχως δέοντα; ovy ὡς ἐπὶ 

ποταμοῦ τοῦ Θχεανοῦ λαμβάνει, ἀλλ ὡς ἐπὶ ϑαλάσσης ἐκείνης τῆς ἔξω ἀμπωτιζομένης ἠρέμα καὶ ov 

χαταρακτιχῶς ἐν τῷ πλημμύρειν ἐπιβαινούσης εἰς γῆν. (Vers. 424. sqq.)' Ὅτι γαλεπῶς μέν, φησιν, 

jv διαγνῶναι ἄνδρα ἕκαστον, τῶν τεϑνεάτων δηλαδή" ἀλλ ὕδατι νίζοντες ἄπο βρότον αἱματόεντα, 

ὃ ἐστιν ἀποχαϑαίροντες τὸν ix τοῦ mde. μολυσμὸν. χαὶ οὕτως ἐπιγινώσκοντες οἱ αὐτοὺς ἀναλεγό- 

μενοι, δάχρυα ϑερμὰ χέοντές, ἅμαξ ξάων ἐπάειραν, οὐδ᾽ εἴα χλαίειν Πρίαμος μέγας, οἱ δὲ σιωπῇ 

νεκροὺς πυρκαϊῆς ἐπενήνεον, ἢ yovv ἐπεσώρευον εἰς πυρκαϊὰν, ἀχνύμενοι κῆρ. χαὶ τοῦτο μὲν ἐπὶ Τρώων. 
εἶτα κατὰ μέϑοδον συντομίας ἐπὶ τῶν ᾿ Ελλήνων ταὐτολογῶν, ὡς εἴωθε, λέγει ὡσαύτως ἑτέρωϑεν χαὶ 

αὐτοὺς ποιεῖν. ( Vers. 424.) To δὲ, ἔνϑα διαγνῶναι χαλεπῶς ἦν ἄνδρα ἕχαστον, λεγϑήσεταί ποτε 
ἁπλῶς καὶ ἐπὶ συγχύσεως πλήϑους. Σημείωσαι δὲ χαὶ ἐνταῦϑα ὅτι οὕτω διασχευῶν παραδόξων ἐφεύυρε- 

τιχὸς Ó ποιητὴς. ὥστε ἤνυσεν ἰδοὺ εὐμεϑόδως ἀόπλους εἰς τὸ πεδίον συναγαγεῖν xoi ἀναμῖξαι Τρῶας 

θοτε καὶ “ἕλληνας iv τῇ τῶν νεχρῶν συλλογῇ, πρὸς ἀλλήλους μὲν οὐδὲν φϑεγγομένους, “ἐπὶ δὲ τοῖς 
τεϑνεῶσι παϑαινομένους" xoi ὅτι βαρβαρικὸν μὲν τὸ ἀκρατῶς κλαίειν, ὃ xci ποιοῦντες 1) καὶ ποιεῖν 
ἐθέλοντες οἱ Τρῶες κωλύονται ὑπὸ τοῦ Πριάμου, ἵνα τε μὴ δόξωσι μαλακοὶ εἶναι διὰ τὸν κλαυϑμὸν, 
καὶ μηδὲ ἀμελῶσι τοῦ ἔργου χαταχλώμεγοι, ὃ δὴ καὶ ἡ τοῦ κλαίειν λέξις βούλεται" οἱ μέντοι “ἔλληνες 
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566 μόνον ἀχνύμενοι χῇρ ἐπισωρεύουσι τῇ mx τοὺς νεχροὺς, διὸ οὐδ᾽ ἂν χωλύοιντο ὑπ ̓ οὐδενός" ὡς 

γὰρ ὑφεῖται τῷ γέλωτι τὸ μειδίαμα, οὕτω καὶ τῷ κλαυϑμῷ τὸ ἄχνυσϑαι. Tu 428.) “Περιπαϑὲς 
δὲ τὸ δράμα χαὶ μᾶλλον ἢ πέρ τὸ ἐπ᾿ ᾿ἀλεξάνδρου τοῦ Διακεδόνος. ἐπ᾿ ἐκείνου “μὲν γὰρ, ὡς φασιν ci689 

ἱστορίαι, jv ἰδεῖν ποτὲ πεδίον πλῆρες ἀνδρῶν κεκυφότων εἰς γὴν καὶ λίϑους ἀνασερεφόντων, οἷα TOU 

φρονεῖν ἐκστάντων διά τι φάρμαχον ὃ πέρ, ἀγνοίᾳ προσηνέγκαντο. ἐνταῦϑα δὲ τὸ Τρωιχὸν πεδίον 

ἀνδρῶν γέμει ἐπικυπτόντων νεκροῖς, φρονούντων μὲν φύσει, ἐξεστηκότων δὲ ὡς περ τῷ παϑει xat 

φωγούντων ἀλλήλοις οὐδέν. Ὅρα δὲ xal ὅτι συντέμινει, ὡς καὶ προεσημειώϑη, τὴν τῆς ταφῆς δια- 

σχευὴν ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς, ὡς πὲρ καὶ τὴν τοῦ τείχους μετὰ βραχέα κατασκευὴν, οὐκ ἐϑέλων τοῖς μὴ 

ἀναγκαίοις ἀκαίρως ἐμφιλοχωρεῖν. ἑνὶ γοῦν στίχῳ τῷ αὐτῷ ἐπίτε Τρώων χαὶ Ei γων τὰ τῆς πυρκαϊᾶς 

10 ἀφοσιοῦται, οἱ τοὺς νεχρούς, φησιν, εἰς πυρκαϊὰν ἐπενήνεον ἀχνύμενοι. x50. τὴν δὲ πολλὴν ἐπιτάφιον 

διατριβὴν τῷ τοῦ Πατρόκλου τηρήσει τάφῳ χαριζόμενος χανταῦϊλα τῷ φίλῳ pla, i ἵνα καὶ ἄγωνο- 

ϑέτην ἐκεῖνον χαϑίσῃ τοῖς “βλλησιν. ἐνδημεῖ δὲ αὐτὸς ὁ Πρίαμος ὝΕΣ Ὁ Ὁ τῷ ἔργῳ διά re τὴν τοῦ 

᾿Δγαμέμνονος ἀναφώνησιν φαμένου, ὕρχια δὲ Ζεὺς n καὶ διὰ τὸ ἀναγκαῖον ἄλλως τοῦ πράγματος, 
ὃ eip ἐπὶ τῶν φϑασάντων ὕρχων QUA ἐποίησεν ὁ μὴ χαϊτὰ τὸν “Σαλαμίνιον Αἴαντα μέγας. ἀλλὰ χαϑ' 10 

ἑτέρους πολλοὺς τρόπους, οἷα μὴ ἀνασχόμενος τότε παραμεῖναι τῇ μονομαχίᾳ TOU υἱοῦ. ( Vers. 428.) 

To δὲ ἐπενήνεον ἀπὸ διπλασιαομοῦ γίνεται, ὡς καὶ τὸ Grex xus χαϑὰ καὶ προδεδήλωται. ἔστι γὰρ 

γῶ τὸ σωρεύω xal ἀναδιπλασιασμῷ νανῶ καὶ τροπῇ νηνῶ, ἐξ οὗ τὸ ἐπενήνεον. ἡ δὲ λέξις καὶ παρὰ 

Ἡροδότῳ iv τῷ, συννενέαται φρυγάνων φάχελλοι. κεῖται δὲ καὶ ἐπὶ ἄρτων σωρείας ἐν Ὀδυσσείᾳ. 

( Vers. 433.) 'Ori audidun) γὺξ τὸ παρ᾽ "uiv ἰδιωτιχώτερον λεγόμενον. λυκόφως, 0 περ οὔτε ἡμέρα 

20 ἤδη ἐστὶν, ἀλλ᾽ οὐδὲ νὺξ ἔστιν ἁπλῶς, γνὺξ δὲ ἀμφιλύκη. καὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν, ἀμφιλύ ὕχην νύχτα καλεῖ 

ὁ ποιητὴς τὴν ἤδη πρὸς τῇ ἡμέρᾳ οὐσαν καὶ προηγουμένην τῆς ἠοῦς ἤτοι τοῦ ὄρϑρου. διὸ καί φησιν, 

ἦμος δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ no Πὼς, ἔτι δ᾽ ἀμφιλύκη γὺξ, τῆμος δ᾽ ἀμφὶ πυρὴν κριτὸς ἔγρετο λαός. καὶ ἄλλως δὲ 
καϑ' Ὅμηρον, ἀμφιλύκη νὺξ, καϑ' ἣν “Πλιος νέον προσβάλλει τῇ γῇ οὔπω διαλύσας τὴν νύκτα οὐ 

μὴν ἤδη προσβέβληκεν ὡς καὶ 10) ποιῆσαι. ἐτυμολογεῖται δὲ παρὰ τὴν λύγην, 0 ἐστι τὴν σχοτίαν, 
λυγαῖον γὰρ, 0 ἐστι σχοτῶδες τὸ τηνικαῦτα φῶς, ἢ παρὰ τὸ λυχέῃ ἐοιχέναι, τουτέστι λύκου δορᾷ᾽ 
τεφρώδης γὰρ ἡ λυχέη καὶ οὐκ ἄκρατον ἴσχει τὸ μέλαν. "εἰς τοῦτο δὲ συντελεῖ τι καὶ ἡ παρὰ τοῖς πολ- 20 
λοῖς ἰδιωτικῶς λεγομένη λυχόχροος βαφή" κατ᾽ ἐκείνην γάρ πως διάκειται xol ἡ ἀμφιλύχη νύξ. εἴη 
δ᾽ ἂν αὕτη καὶ λυχόφως. λέξις δὲ καὶ αὕτη γνωστὴ τοῖς παλαιοῖς, οἱ καὶ ἔγραψαν Ort λυκόψως ὁ πρὸ 

τῆς ἀνατολῆς χρόνος, δἰ καὶ ἡ χυδαῖα λογιότης γλυκόφως αὐτὸ λαλεῖ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι πρῶτα μὲν νὺξ, 
εἶτα ἀμφιλύκη, νὺξ μὲν ἔτι οὖσα, πέρως δὲ ὅμως νυχτὸς, μεϑ' ἣν ἡ κροκόπεπλος καὶ ἡ ῥοδοδάχτυλος, 

μετὰ δὲ ταύτας ἡ ἀπροσδιορίστως λεγομένη ἡμέρα. ( Vers. 4354. sqq.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι σῶφρον κάλλος 
( ποιητὴς ἐνταῦϑα τῷ λόγῳ με τρίως τεχνώμενος τὸν μὲν ἀμφὶ τὴν πυρὰν λαὸν χροιτὸν ἔφη» ὃ ἐστιν 

ἐπίλεχτον, τὸν δὲ τύμβον, ἤτοι τὸ ᾿ βλληνιχὸν πολυάνδριον, ἄχριτον, ὡς xci προεῤῥέϑη, 0 ἐστιν ἀδια- 
χώριστον διὰ τὴν χοινότητα. ἔχει δέ τε πάντως γλυχέος ἤχου τὸ χκριτὸν καὶ ἄκριτον χατὰ τὸ αὐτοῖς 

ἐμφαινόμενον ἀντιϑετικὸν, εἰσὶ δὲ τῶν πρός τι. καὶ ὁ μὲν κριτὸς λαὸς δηλοῖ οὐ τὸν ἐν συνϑέσει à ἔχκρε- 

τον, 1) πρόχριτον κατά τι ἐξαίρετον ἀρετῆς jj τὸν λογάδα χαρακτηρίξει, ἀλλὰ τὸν ἁπλῶς χωριστὸν εἴς 

τι ἔργον. ἄχριτος δὲ τύμβος ἀνάπαλιν ὃ χοινὸς καὶ ἀχώριστος χαὶ μὴ ἰδιάζων ἐν τοῖς χαϑέχαστον ἀλλ᾽ 

ἀδιευχρίνητος. xai δῆλον ὡς ἐκ τῆς τοιαύ" της λέξεως ὁ ἀχριτόμυϑος σύγκειται, 0 συμπεφυρμένος 30 

δηλαδὴ καὶ μὴ εὐχρινῶς ἔχων ἐν τῇ τῶν νοημάτων τάξει. Ὅτι τὴν τειχοποιίαν, ἣν ὃ Νέστωρ γενέσϑαι 

ὑπέϑετο, οὕτω νῦν φράξεν ἀδιασχεύως xci ἐπιτροχάδην 0 ποιητὴς διὰ τὸ μὴ ἀναγκαῖον τῆς πολυλο- 

γίας" τεῖχος ἔδειμαν, πύργους Ó' ὑψηλοὺς, εἰλαρ νηῶν τε καὶ αὐτῶν, ὡς χαὶ προε) (Ls ἡ. ἐν δ᾽ av- 

τοῖσι πύλας ἐνεποίεον εὖ ἀραρυίας, ἔχτοσϑεν δὲ βαϑεῖαν ἐπ᾽ αὐτῷ, ἤγουν τῷ τείχει, τάφρον ὥρυξαν 

εὐρεῖαν. μεγάλην. ὡς καὶ ἐχρῆν, ἐν δὲ σχόλοπας κατέπηξαν. xai ἔστι τοῦτο σκάριφον d A 

πεποιημένου εἰς ἀσφάλειαν τῶν ἐντὸς, οὐ μὴν ἀλ ηϑὴς χατὰ ἱστορίαν τειχισμὸς, ὡς καὶ μετ᾽ ὀλί; 

δηλωϑήσεται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν τῷ, τεῖχος ἔδειμαν, πύργους ϑ᾽ ὑψηλοὺς, ἐντελὴς ἡ φράσις, πρὸ δὲ 

τούτων ἐν τῷ, δείμομεν πύργους Vino 0g, ἐνέλειπε πρὸς ἐντέλειαν ἐννοίας τὸ τεῖχος. νοούμενον χαὶ 
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αὐτὸ ἐκ μέρους, τῶν πύργων δηλαδή. (Vers. 438.) ' Ev δὲ τῷ, πύλας ἐνεποίεον εὖ ἀραρυίας, voc. 

φουσὶ τινὲς, πύλας ἐνεποίεον ἑἐπτ᾽ ἀραρυίας, ὡς ἑπτὰ πυλῶν οὐσῶν ἐχεῖσε, ἱππηλάτων δηλαδὴ κατὰ 

τὸν ποιητὴν εἰπόντα, ὄφρα δι᾿ αὐτῶν ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη. ᾿Δρίσταρχος μέντοι, ὡς καὶ προεδηλώϑη, 
40 ἐναντιούμενος χαὶ δοκῶν παραδοξολογεῖν, ἐπα" γωνίζεται δεῖξαι πυλίδας μὲν πολλὰς εἶναι πρὸς διαφό- 

ρους χρείας, | ἱππηλατον δὲ μίαν ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ τοῦ ναυστάϑμου περὶ τὸ προῤῥηθὲν “Ῥήγειον ἄκρωτή- 
θιον. τέως μέντοι ἐν τῇ προτέρᾳ γραφῇ περιττὴ χεῖται πρόϑεσις δι᾿ ἐντέλειαν μέτρου, ἢ τοῦ ἐν δ᾽ 

αὐτοῖσιν ἢ τοῦ ἐνεποίεον. πάντως γὰρ ἀσφαλὲς εἰπεῖν, ἐν δ᾽ αὐτοῖσι πύλας ἐποίεον, ἢ αὐτοῖσι πύλας 

ἐνεποίεον. τὸ δὲ ἐποίεον κοινότερον ἀντὶ τοῦ ἔτευχον εἴρηται. (Vers. 441.) Ἣ προσϑήκη δὲ τοῦ 

εὐρεῖαν ἐν μὲν τοῖς φϑάσασιν ἐσιγήϑη τῷ Νέστορι αὐτοσχεδιάζοντι, ἐνταῦϑα δὲ ἐχφωνηθϑὲν ἄρτιον 
τὸν λόγον ποιεῖ, ὥς περ xci τὸ, ἐν δὲ σχόλοπας κατέπηξαν. οὐδ᾽ αὐτὸ γὰρ ὃ γέρων Νέστωρ εἶπεν, 567 
Ὁμήρῳ δέ γε ἐχφωνεῖται, ὡς οἷα τοῦ Νέστορος ἐν αὐτῷ τῷ ἔργῳ τοῦ τειχισμοῦ προσϑεμένου, & περ 
σχεδιάζων ἐνέλειψεν. ΠΙσὶ δὲ σχόλοπες ὀρϑὰ ξύλα, ὧν ἀποξυμμένων ἡ κατὰ γραμμὴν εὐϑεῖαν στάσις 
ἔοικεν ἡπλωμένῃ πτέρυγι. διὸ καὶ σταυροῖσι χορσωτὴν πτέρυγα τὴν τούτων ἔχτασιν ἔφη τις. λέγονται 
δὲ οἱ τοιοῦτοι σχύλοπες καὶ σταυροὶ παρὰ τὸ ἵστασθαι κατ᾽ εὖρος ἢ παρὰ τὸ ἀνίστασϑαι εἰς ἀέρα 
ἠομένους. ἐκ δὲ τούτων τὸ σνασχολοπίζειν καὶ τὸ ἀνασταυροῦν. εἰ δὲ καὶ τὸ σχολύπτειν ἐκ τῶν σχο- 

50 λόπων λέγεται διὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ ἄνω χαλύμματος, ἐπεὶ καὶ ol σχόλοπες yv" uvoi εἰσι τῷ ἄνω ὀξὺ, 
ζητητέον ἄλλοϑεν. ὡς δὲ τοὺς τοιούτους σταυροὺς οἱ ἀπερίσχεπτα κατὰ παραφϑορὰν λαλοῦντες στά- 

βαρα χαλοῦσι, δῆλον ἐστί, ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τριῶν οὐσῶν διαστάσεων, μήκους, βάϑους καὶ n τους, 
ὅταν ὃ ποιητὴς λέγῃ, βαϑεῖαν τύφρον ὕρυξαν, εὐρεῖαν, μεγάλην, τὸ μὲν θαϑεῖαν βάϑος δηλοῖ, τὸ 
δὲ εὐρεῖαν πλάτους ἐστὶ δηλωτικὸν, ἅ περ τάφρου εἰσὶν ἀρεταὶ, τὸ δὲ μεγάλην τοῦ μήχους, 0 καὶ παρα- 20 
κατιὼν δηλοῖ ἐν τῷ, ἀμφὶ δὲ τάφρον ἤλασαν. τουτέστιν ἐπὶ μῆκος ἐξέτειναν. ᾿Ενταῦϑα δὲ σημείωσαι 
καὶ ὅπως αἱ δεύτεραι φροντίδες σοφώτεραι. Νέστωρ uiv γὰρ ἴσως οὗ παρήγγειλε καταπῆξαι σχόλοπας, 

“Ἑλληνες δὲ ἐποίησαν οὕτω, σχεψάμενοι, ὡς εἰχὺς, χατὰ τὸ σιωπώμεγον πλεῖόν TL τῶν τοῦ γέροντος. 

Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι τὸ ᾿Ελληνικὸν τοῦτο τεῖχος ἀρέσχει τοῖς παλαιοῖς πλάσμα εἶναι Ὁμηρικόν. τῇ γὰρ 
ἀληϑείᾳ, φασὶν, οὐ γέγονεν, ἀλλ ἐπλάσατο τὴν πρὸς τῷ ναυστάϑμῳ τειχοποιίαν χαὶ τὰ XGT αὐτὴν 

ὁ ποιητὴς ovy. ἱστορῶν πρᾶγμα γενόμενον ἀλλ ὡς γενόμενον ἐχτιϑέμενος, οὐδὲ λέγων ἀληϑῶς, τὰ 

εἰχότα δὲ ὑποτιΐ ἕμενος, ὡς ἂν 8 γγυμνάσῃ προϊὼν τὴν ἑαυτοῦ ῥητοριχὴν xol τειχομαχίαις καὶ κινδύ- 
Go νοις τοῖς περὶ αὐτὰς, ὃ περ οὐχ εἶχε περὶ αὐτὴν τὴν Τροίαν ἄρτι πιϑανῶς ποιῆσαι, τά τε ἄλλα, xal 

μάλιστα διὰ τὴν τοῦ ᾿Αχιλλέως μῆνιν, οὗ χωρὶς οὐ δυνατὸν ἣν τοὺς Τρῶας ἐγχλεισϑῆναι τῇ πόλει 

καὶ πολιορχητικὴν τειχομαχίαν παϑεῖν διὰ τὸ δεῖν εἶναι τελειωθῆναι τὴν προῤῥηθεῖσαν βουλὴν τοῦ 3o 
Διός. ἐπλάσατο μὲν οὖν ovx ἀπιϑάνως ὃ ποιητὴς τὴν ἐν τῷ ναυστάϑμῳ πυργοποιίαν διὰ πάνυ πολλὴν 
ποιχιλίαν χαὶ εὐπορίαν γραφῆς τὴν εἰσέπειτα φανησομένην. ἵνα δὲ μὴ ἐλέγχηται ὑπὸ τῶν ὕστερον ὡς 
ψευσάμενος, ζητούντων μὲν βραχέα γοῦν τινὰ ἰδεῖν γνωρίσματα τῆς τοιαύτης περιπύστου τειχοποιίας, 

690,50; εὑρισχόντων δὲ, παράγει *( Vers. 445.) τὸν Ποσειδῶνα ὀργιζόμενον ἐπὶ τῷ ἔργῳ τούτῳ ἐν ἐπηκόῳ 
τοῦ Διὸς, καὶ οἷον φϑονοῦντα ὑπέρ τε ἑαυτοῦ καὶ τοῦ ᾿Απόλλωνος, ἔτι δὲ καὶ ἐπεγκαλοῦντα τοῖς “Ελ- 

Anci, διότε μηδὲ ϑύσαντες ἑχατόμβας εἶτα τειχοποιεῖν ἐπιβάλλονται. xol τὸν Δία ποιεῖ καταψηφιζό- 

μένον τοῦ ᾿Πλληνιχοῦ ἔργου xci κυροῦντα τὸν τείχους ἀφανισμὸν, χαλύψει μὲν ψαμάϑων ὕστερον, 
πρὸ δὲ rovrov ἀναῤῥήξει καὶ ἐκμοχλεύσει τῶν ϑεμέλιων, τῇ διὰ σεισμῶν δηλαδὴ καὶ ὑδάτων, ὡς εἰχὸς 
ἐπὶ ἐπιχλύσεως, ὧν χύριος Ποσειδῶν σὺν ᾿Απόλλωνι, ὥστε τὸ αὐτὸ καὶ σεισμοῖς πεσεῖν καὶ ποταμό- 
xÀvorov γενέσϑαι xoi ἀμμόχωστον. xol οὕτω λαμπροτάτην μὲν iv τοῖς ἑξῆς τειχομαχίαν ὃ ποιητὴς 4o 

ἀρτύει ἐν τῷ πλαστῷ τούτῳ τείχει" διὰ δὲ τοῦ παντελοῦς αὖϑοις ἀφανισμοῦ διαφεύγει τὸν τοῦ ψεύδους 

ἔλεγχον, αὐτὸς ποιήσας τὸ τεῖχος, αὐτὸς ἀφανίσας, ὡς καὶ ᾿Δριστοτέλης δηλοῖ, ὅπου ἔφη ὅτε τὸ 
τεῖχος ὃ φράσας ποιητὴς ἠφάνισε. διὸ καὶ, xe Ὅμηρον ἱστορῆσαι, αὐϑημερὸν τὸ τοσοῖτον τετέλεστο 
διὰ τὴν πολυχειρίαν τῶν ᾿Δχαιῶν, ἵνα μὴ ἀπιστοῖτο ἐξαπολέσϑαι τὸ μέγα uiv, εἰχαῖον δὲ, καὶ Ὁμηρι- 

10 *xüg εἰπεῖν, οὐδενόσωρον χατά yt τὸ ἀπεριμερίμνως ἔχειν τὰ εἰς κατασχευὴν καὶ ovx εὐσταϑῶς Oud — — 
τὴν ἄγαν κατέπειξιν. φησὶ γάρ" (Vers. 465.) δύσσετό T ἠέλιος, τετέλεστο δὲ ἔργον ᾿Αχαιῶν" 0 πὲρ 
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καὶ μέγα ἔργον καλεῖ, τοιοῦτον ἂν τῇ ἀληϑείᾳ ὃν, εἰ γέγονεν. ὅϑεν ὃ περὶ τὴν ὀλίγην πυρὰν τοῦ Πα- 
τρόκλου ἐν τοῖς ὕστερον πολὺν λόγον δαπανήσων καὶ ὑρέας ἀχϑοφόρους σχευάσων χαὶ ἄνδρας ὑλοτό- 

μους ἐπιλεξόμενος xai ἄρχοντα τὸν Διηριόνην αὐτοῖς ἐπιστήσων χαὶ ἀρχετεκτονήσων πυρὰν ἑκατόμπο- 
δον τῷ τοσούτῳ τείχει οὐκ ἀρχιτέκτονα τινα ἐφιστῷ, οὐ λατομίαν ὑπονομεύσας ἀνοίγει, οὐ τὴν ἄλλην 

ὕλην φράζει, οὐ τοὺς τεχνίτας ἱστορεῖ, ὡς εὖ γὲ καὶ ταῦτα ποιῶν, ἵνα μὴ περιηγησάμενος τὸ μὴ) γενό- 
μένον ὡς γεγονὸς καὶ λόγον πολὺν περὶ αὐτὸ ἀναλώσας ὕποπτον ποιήσει τὴν ὕλην ποίησιν χαὶ ἀπιστη- 
ϑείη καὶ περὶ τὰ ὄντως γενόμενα. Tout: δὲ ὅτι ἔχουσι πιϑανότητα τοῦ μὲν ταχὺ γενέσϑαι τὸ μέγα 
τεῖχος αἱ πολλαὶ τοῦ λαοῦ μυριάδες, τοῦ δὲ yUv μὴ φαίνεσθαι ὁ διὰ κλοπὴν καιροῦ σχεδιασμὸς οἷα 
εἰκὸς τοῦ τειχισμοῦ. εὐχατάβλητον γὰρ τὸ οὕτως εἰκαῖον καὶ αὐτοσχέδιον καὶ ἐπὶ novog ἀμμώδους ἑ ἑστὼς 

10 ὡς φαίνεται. ἡ δὲ μυϑιεκὴ τοῦ Διὸς ἐνταῦϑα παρενϑήκη, ναὶ μὴν καὶ Ποσειδῶνος καὶ ᾿Δπόλλωνος 20 

καὶ αἴνιγμά ἐστι τοῦ μηδὲν αϑεεὶ γενέσϑαι. Ὅμηρος δὲ ἄλλως ἀνϑρωπίνως τὰ μυϑικὰ διαχειριξόμενος 

πλάττει. ὡς οὐ μόνον φϑονεῖ ὁ Ποσειδῶν τοῖς φίλοις. ̓ ἀχαιοῖς διὰ φιλοτιμίαν οἰχείαν, e ἐζόμενος ὡς 

τὸ μὲν “βλληνικὸν τεῖχος εὐχλεὲς ἐστήξεται, 0 δὲ αὐτὸς xai ᾿4“πόλλων ἔχτισε λήϑην i ἕξει, ἀλλὰ xal 

περιεργότερον εἰς ϑυμὸν ἐρεϑίζει τὸν Δία τῇ στερήσει τῶν αὐτῷ ἡδέων, ἅ πέρ εἰσιν αἱ ἑκατόμβαι. καὶ 
ἀϑείαν δὲ ἀξίαν ἀμίνης τοῖς Aycioig ἐπικλᾷ, εἰ δίχα χρησμοῦ ἢ ὅλως ϑείας βουλῆς τειχοποιοῦσιν. 

568 Ὅτι δὲ qoos. τῶν ᾿βλληνίων κατελαλεῖτο ϑέων, διαῤῥήδην quoi καὶ “Ἡρόδοτος ἔν τε ἄλλοις χαὶ ἐν 

τῷ, TO ϑεῖον ὡς ἔστι gi μερόν. ὡς δὲ καὶ ἄλλως ἐμπαϑῶς παντοίως eov, καϑωμίληται χοινῶς. 

( Vers. 442. ) 0n ἐργαξομένοις, οἰχεῖον τὸ, ὡς οἱ μὲν πονέοντο καρηκομόωντες δεῖνα. μέσως δὲ ἔχει 
τὸ πονέοντο" ἢ γὰρ ἐμόχϑουν ἢ ἁπλῶς ἐνήργουν. μόνοι δὲ τὸ, οἱ δὲ δεῖνα καϑήμενοι ϑηεῦντο 

20 μέγα ἔργον ἤγουν ἐθαύμαζον, ἐκ τοῦ uo ϑηίσω, ἐξ οὗ ϑηητὸν τὸ ϑέας ἄξιον. χαὶ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι, 

χκαϑὰ ϑεωρεῖν ἐστι κυρίως τὸ βλέπειν οὐ κατὰ νοῦν φιλοσόφως ὀφϑαλμοῖς νοεροῖς, ἀλλὰ τοῖς κατὰ 
σῶμα, οὕτω xci ϑαυμάζειν ἀπὸ ϑέας καὶ αὐτὸ ὁμοίως" καὶ Dau" Bog δὲ ὡσαύτως, 0 πὲρ κατὰ ϑέαν 80 
βαίνει ἐς ψυχήν" καὶ τὸ τεϑηπέναι δὲ τούτοις εἶναι σύστοιχον ὑπὸ τῶν παλαιῶν λέγεται" οὐκοῦν καὶ 
τὸ ϑηητόν. καὶ οὐκ ἔστιν εὑρεῖν ταῦτα ἑτέρως νοούμενα., εἰ μὴ προηγήσεται ὅρασις “πορϑμεύουσα τὸ 
ϑεατὸν ἐς ψυχήν. ( Vers. 446. sqq.) Ὅτι δεινοπαϑῶν ὁ τοῦ μύϑου Ποσειδῶν ap oig οἱ" ἠχαιοὶ τειχο- 
ποιοῦσι, φησί" Ζεῦ πάτερ, ἢ ῥά τις ἐστὶ βροτῶν ἐπ᾿ ἀπείρονα γαῖαν, Og τις ἔτ᾽ ἀϑανάτοισι νόον καὶ 
μῆτιν ἐνίψμει" τουτέ ἔστιν, εἰσί τινὲς ἔτι καὶ μετὰ τοὺς Τιτᾶνας ἐκείνους χαὶ τοὺς It iyezog y ot ̓ κακολο- 
γήσουσι xal βλάψουσιν ἡμᾶς, εἴ περ οἱ ᾿ἡχαιοὶ τοιαῦτα δρῶσι δίχα ἡ ἡμῶν. ἐπάγει οὖν" ovy ὁράας ὅτι 
δ᾽ αὖτε χαρηχομόωντες ᾿Ζχαιοὶ τεῖχος ἐτειχίσαντο νεῶν ὑπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον ἤλασαν, οὐδὲ ϑεοῖσι 

30 δόσαν κλειτὰς ἑκατόμβας; καὶ οὕτω μέν τινες ἀποφατικῶς τὸ ῥηθὲν ἐνόησαν. ἕτεροι δὲ οὕτω κατ᾽ 
ἐρώτησιν" Ζεῦ πάτερ, ἀρὰ δή ἐστί τις περὶ γῆν ὃς ἐνίψει, τουτέστιν ἐνίσπῃ, βουλὴν: οἰχείαν ἡμῖν τοῖς. 
ϑεοῖς λόγῳ μαντείας ἢ καὶ ϑύσει; ἵνα νοῆται ὡς οὐδείς ἐστιν ὃ τοῦτο ποιήσων, εἴ περ οἱ ᾿“χαιοὶ οὕτω 
τειχίζουσι μήτε μαντευσάμενοι μήτε ϑύσαντες. δοχεῖ δὲ χρείττων εἶναι ἡ πρώτη ἔννοια τά τ᾽ ἄλλα xot 

ὅτι τὸ ἐγίτμψει ovy ἁ ἁπλῶς δηλοῖ τὸ ἐνίσπῃ., ἤγουν ἐρεῖ, ἀλλὰ τὸ καχο "λογήσει. (Mene: 446.) ᾿Ιστέον δὲ 4o 
ὅτι γῆν λέγει ἀπείρονα ἀντὶ τοῦ ἄπειρον, ὡς Εὐριπίδης ἐν, Φαίδρῳ φησί. καὶ εἴρηται μὲν καὶ ἀλλαχοῦ " 
περὶ τούτου" zc νῦν δὲ ῥητέον. ὅτι τε ἐντεῖϑεν παραφράσας Evginióne ἀτέρμονα ἔσοπτρα εἶπε τὰ ^ 
χυχλ ἰοτερῆ , 0 περ ταὐτόν ἐστι τῷ ἀπείρονα , ἐπεὶ καὶ τὸ τέρμα καὶ τὸ πέρας τὸ αὐτὸ δηλοῦσι" καὶ OT& | 
xa Ὅμηρον μὲν ἀπείρων ἡ ὅλη γῆ, 0 ἐστι σφαιφοειδιὶς καὶ στρογγύλη" τὴν. δὲ οἰχουμένην γῆν Hoocst-: 

δώνιος μὲν ὁ Στωικὸς καὶ Διονύσιος σφενδογοειδὴ φασὶ, “ημόχριτος δὲ προμήκη; τραπεζοειδὴ δὲ; 1.- 

4o παρχος. ( Vers. 447, ) Nóov δὲ λέγει τὸ ἁπλῶς νόημα χατ ᾿ἐνθύμησιν, 0 πληροφορεῖται. διὰ μαντιχῆς 

ἢ ϑυτικῆς ἐξ ἐρωτήσεως. χαὶ ἔστιν ὁ τοιοῦτος γόος ἀλλοῖος παρὰ τοῖς ἐν ᾿Οδυσσείᾳ, οἷον, καὶ νόον 
ἔγνω; ἔτι δὲ καὶ παρὰ τὸ, ὡς δ᾽ Or ̓ ἀναλήξει γόος ἀνέρος. Μῆτιν δὲ ἔφη τὸ βουλευϑὲν πρῶτα, εἶτα 

χαὶ ἐρωτηϑέν, Ὅρα δὲ καὶ ὕτι χοώμενος ὁ Ποσειδῶν oUx ἐπλάτυνε τὰ περὶ τοῦ τειχισμοῦ. τούς τε yap 
πύργους ἐσίγησε καὶ τοὺς σχόλοπας καὶ οὐδὲ τὴν ποιότητα τῆς τάφρου εἶπεν, ὡς οἷον ἀχϑόμεν oc, δἰ 

χαὶ | πρὸς ὕνομα μέμνηται τειχισμοῦ. ( Vers, 449. ) To δὲ, τεῖχος ἐτειχίσαντο, LX UFU xai αὐτὸ 

τρόπος. 'T0 δὲ, νεῶν ὕπερ, ἢ ἀντὶ TOU ἕνεκεν ἢ ἀντὶ TOU ὑπεράνω τῶν νεῶν. κὴν δὲ καὶ ἐν τῷ, ὑπὲρ 5o 
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σέϑεν αἴσχέ ἀκούω, ἡ ὑπὲρ πρόϑεσις ἀντὶ τοῦ ἕνεχεν ἢ) ἀντὶ τῆς διᾶ προϑέσεως" οὐ γὰρ δίπουϑεν 

ὑπερηγορίαν ἐχεῖ δηλοῖ. ὁποία ἐστὶν ἐν τῷ. ὑπὲρ σοῦ λαλῶ, καὶ ὑπὲρ σοῦ ἐνίσταμαι. (Vers. 450.) 

Τὸ δὲ, κλειτὰς ἑκατόμβας, παιδεύει ἔχχριτα εἰναι τὰ τῷ χθείετονε διδόμενα. (Vers. 451.) Ὅτι τῶν 

παλαιῶν εἰπόντων δεῖν εἶναι χαὶ μαντικὴ χρῆσϑαι τοὺς ποιητὰς, τοιοῦτος φαίνεται “Ὅμηρος ἔν τε 
ἄλλοις χαὶ ἐν οἷς ἐνταῦϑα πεποιϑὼς τῇ οἰχείᾳ λοχιότητι λέχει ὡς ἐκ τοῦ Ποσειδῶνος ὅτε τοῦ παρ᾽ 

αὐτῷ πλαττομιένου τείχους τὸ κλέος ἔσται ὕσον T ἐπικιόναται ἠὼς. ἤγουν ἐπὶ πᾶσαν τὴν ὑφ᾽ ἥλιον, 
εἰς. ὕσην δηλαδὴ καὶ ἡ αὐτοῦ διαδέδοται ποίησις. ὑπερβολιχὸς δὲ ὁ λόγος. τὸ γὰρ, ὅσον ἐπικίδναται 
ἠὼς, οὐ τὴν οἰκουμένην μόνον ἀλλὰ καὶ τὴν ἀοίκητον περιλαμβάνει" ἡ γὰρ τῆς ἡμέρας λαμπηδὼν. χαὶ 
περὶ τὰς ἐρήμους σχίδναται. δύναται δὲ τοῦτο χαὶ ἄλλως νον ῆναι. ἵνα λέγῃ μὴ τοπικῶς τὸ ὕσον 

ἀλλὰ χρονικῶς χαὶ χαϑὰ ἐὐριπιδὴς μιμησάμενος φράξςει, διὰ μακροῦ γὰρ 1 χάρις, οὕτω χἀνταῦϑα τὸ 

vooiro, ὡς ἀΐδιον xai ἀείμνηστον ἔσται τὸ κλέος τοῦ τείχους, εἰς ὅσον καιρὸν ἡμέρα λάμπει. δῆλον δὲ 

θοτοῦτο ex τοῦ τὸν Ποσειδῶνα εἰπεῖν, ὅτι τοῦ δὲ ἡμετέρου τείχους ἐπιλήσονται, καὶ “οὕτως ἀντιδιαστεῖ- 
λαι τῇ μακρᾷ ura τὴν ληϑην. CVens. 452.) Καὶ ὅρα τὸ ἐπιλήσονται" εἴρηται γὰρ ἐλλειπτιχῶς óue 

TÓ ἐναγώνιον τοῦ λέγοντος" δῆλον δὲ ὅτι ἄνϑρωποι ἐπιλήσονται. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτε ἐνταῦϑα εἰς 
ἶσον ἄγει 0 ποιητὴς τὸ ἑαυτοῦ πλαστὸν τεῖχος τῷ ἱστορικῷ καὶ ἀληϑεῖ τῷ τῆς Τροίας. κλέος γὰρ, μόνον 

zai ἀμφοτέρων φέρεται, πραγματικῶς δὲ οὐδέτερον φαίνεται, ἤδη δὲ καὶ εὐκλεέστερον τὸ Ὁμηρικόν. 
αὐτὸ «μὲν γὰρ διὰ την" τοῦ ποιητοῦ λογιότητα ἐχ μὴ ὄντος ἐστὶ τρόπον τινά. ἡ δὲ ἀληϑὴς Τροία: τῇ τοῦ 

691; χρόνου φορᾷ ix tou ὄντος ἦλθεν εἰς τὸ μηδὲν, ἀφανισϑεῖσα, ὡς προείρηται. διὸ καὶ ἀστείως τὸ Ζεὺς 

τὸν Ποσειδῶνα θιρέξεκοι: εἰπών σὸν δή τοι κλέος ἔσται, ὅσον τ᾽ ἐπικίδναται ἠώς. οὐ “γὰρ εἶπεν ὅτι 

τοῦ κατὰ σὲ καὶ τὸν ᾿εἰπόλλωνα τείχους μαχρὸν ἔσται τὸ κλέος. ἀλλὰ τὸ σὸν κλέος, ὡς Ποσειδῶνος 20 

δηλαδή. (Vers. 451.) Τὸ δὲ κίδναται δηλοῖ μὲν τὸ σχεδάζεται, ἔλλειψιν δὲ ἔχει τοῦ α΄, ὡς καὶ ἀλλα- 
χοῦ εἴρηται..  Igréov δὲ Uri ἐκ τοῦ, ὅσον ἐπικίδναται ἠὼς, λαβὼν Ηρόδοτος ἔφη τὸ, ἅμα ἡλίῳ σκιδνα- 
μένῳ, ἡ, “δὲ. ἀναλογία τοῦ κιδνῶ κατὰ τὸ πελῶ. πιλιῶ τὸ πλησιάζω, χερῶ χιρνῶ, καὶ ὅσα τοιαῦτα. 560 

οὕτω γὰρ xal κεδῶ κιδνῶ. διὸ καὶ ὡς πελνῶ πίλνημι. πίλναται, κιρνῶ κίρνημι κίρναται, οὕτω καὶ 

κιδνῶ χκίδνημι κίδναται. τ ἧς δὲ κατὰ τὸ χεδῶ κιδνῶ παραγωγῆς καὶ τὸ ὀρέγω Opryvo, πέτω πιτνῶ, ῥέπω 
ῥιπτῶ, n τὰ ὅμοια. (Vans 449.) Ὅτι τὸ τεῖχος τειχίσαι διαφέβει τοῦ πολίσαι" οὐ γὰρ πᾶς ὃ τει- 
χίζων ἤδη καὶ. πολίέξζει; διὸ “λληνες μὲν τεῖχος, ὡς ἐῤῥέϑη, ἐτειχίσαντο, Ποσειδῶν δὲ καὶ AnoAhov 

τεῖχος ἐπόλισαν ἥρῳ «Φαομέδοντι ἀϑλήσαντες. (Vers. 453.) Καὶ σημκείωσαι τὸ ἀϑλήσαντες ἀντὶ τοῦ 
καχοπαϑῆσαντες.. ἔστι γὰρ ὅτε τὸ ἀεϑλον τὸν μὴ ἐθελητὸν κόπον σημαίνει, ὡς δηλοῖ xai τὸ, οὐδ᾽ ἔνϑα 

10 ἅπεφυγμένος ἦεν, ἀέϑλων. πῶς δὲ Ποσειδῶν zat ᾿“πόλλων ἐϑήτευσαν τῷ “]Ἔαομέδοντι, ἐν τοῖς μετὰ 30 
ταῦτα δηλωθήσεται. καταμερίσαντος Ὁμήρου καὶ τοῦτο τόποις διαφόροις, ὡς πολλαχοῦ ποιεῖν εἴω- 
Üsv, 0. καὶ ἐν τοῖς. ἑξῆς που αὐϑις τοῦ ἐνταῦϑα τειχισμοῦ εὐμεϑόδως μνησόμενος. Τὸ δὲ ἥρῳ ἢ ἀποχέ- 

κοπται ἐχ τῆς ἥρωι δοτικῆς, ἢ ἀπὸ ἰσοσυλλάβου κλίσεως γέγονεν." ( Vers. 455.) Ὅτε ἀνδρὶ μεγάλῳ 
δειλιάσαντι ἐπὶ δυσχλείᾳ εὐφυῶς προσφωνηθϑήσεται τὸ; ὦ πόποι εὑρυσϑενὲς, οἷον ἔειπες" ἄλλος δή 

τις τοῦτό γε δείσειε νόημα, ὃς. σέο πολλὸν ἀφαυρότερος χεῖράς re μένος τὲ, σὸν δή rot κλέος ἔσται, ὡς 

20 καὶ πρϑεγράφη, ὅσον τ᾽ ἐπικίδνακται ἡὼς, ἤγουν μεταφραστιχῷ λόγῳ, ἡμέρα, κατὰ τὸν εἰπόντα, λαμ- 
βάνουσε τὴν ἠῷ, ἡμέραν οἱ μετὰ φράζοντες, ὃ δὴ ταὐτὸν ἐστι τῷ μεταλαμβάνοντες. ἡ γὰρ' διασαφητικὴ 
τῶν. λέξεων. ἑρμηνεία. μετάληψις καὶ μετάφρασις καίριος Aéyereu, (Vers. 459.) Ὅτι ἐν τῷ, ἄγρει 
μὰν, ἤγουν ἄγε δὴ, ὕτ᾽ ἂν αὖτε χαρηκομόωντες ““χαϊοὶ οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 
τεῖχος ἀναῤῥήξας, τὸ μὲν εἰς ἅλα πᾶν χαταχεῦαε, ἤγουν κατάχεον, ἠιόνα δὲ μεγάλην ψαμάϑοισι io 

δοχαλύψαι, 0 ἐστι, χάλυψον, ὡς χέν TOL μέγα τεῖχος ἀμαλὸύνηται "᾿Αχαιῶν, ἀναῤῥῆξαι λέγει 
(Vers. 461.) τὸ ἀνασαλεῦσαι, ἀναμοχλεῦσαι, ὅϑεν καὶ κοιλία πληγεῖσα ξίφει ἀναῤῥα) ναί zov λέγε- 

ταῖς χαὶ ϑὴρ δὲ βοῦν φϑείρει ἀναῤῥήξας. τὴν αὐτοῦ κοιλίαν. πϑοενιβῶνεῖ: δέ πως ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς 

τὸν tov Βλληνιχοῦ τείχους ὥστερόν͵ ποτὲ ἀφανισμὸν συντομώτατα ὡς EV- ὀνείρῳ xoi σχευάσας αὐτὸ χαὶ 
ἀνασχευάσως xat, ὡς αὐτός qaieevs ἀμαλδύνας διὰ τοῦ er αὐῤδῆξαι χαὶ "εἰς &le πᾶν Wh ἤγουν 

ἀρ ῥ Ócoy. χαταχαγεῖν, καὶ τὴν ἠιόνα ἐφ᾽ ἧς ἵστατο ψαμάϑοις καλύψαι. (Vers. 459.) Τὸ δὲ μὰν rQi* χῶς 
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ἀλλοιοῦται, ὡς καὶ ἑτέρωϑι δηλοῦται, κατὰ φύσιν τοῦ ἢ στοιχείου" λέγεται γὰρ καὶ μὴν χοινότερον, 
καὶ μὰν “ωρικῶς, καὶ μὲν ᾿Ιωνικῶς. οὕτω καὶ ὁ Πρίηπος οὐ μόνον ἐν τῷ 5j λέγεται ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ ἃ 
Πρίαπος καὶ διὰ τοῦ & δὲ Πρίεπος παρὰ ᾿Αῤῥιανῷ ἐν Βιϑυνιακοῖς, παρ᾽ ᾧ καὶ εἰς ἥλιον ἀλληγορεῖται 
ὃ Πρίεπος διὰ τὸ γόνιμον. (Vers. 4635.) Τὸ δὲ ἀμαλδύνειν λέξις μέν ἐστι ποιητικὴ πεζῷ λόγῳ δύσχρη- 

570 στος, γίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ ἀμαλὸν, ὃ δηλοῖ τὸ ἁπαλὸν, πλεονασμῷ τοῦ 0'* ὅϑεν καὶ ἀμαλάπτειν παρὰ 

“Τυκόφρονι τὸ οἷα τι ἁπαλὸν xoi "εὔφϑαρτον ἀφανίζειν, ὡς δηλοῖ τὸ, ἡμάλαψε κάρχαρος χύων. ἐκχεῖ- 50 
Dev δὲ καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ τὸ, &ov ἀμαλὴν ἐν συναλοιφῆ, ἤγουν τὴν ἀμαλὴν ἤτοι ἁπαλὴν ἄρνα. Τινὲς 
δὲ ἐκεῖ ἄρνα φασὶ μαλὴν ἐντελῶς ἐν δισυλλαβίᾳ, ὅϑεν καὶ παρὰ Θεοχρίτῳ μαλοπάρηος ἡ ἁπαλοπάρῃος, 
xai μαλερὸν τὸ εὔφϑαρτον δι᾽ ἁπαλότητα 1) τὸ μαραντικὸν τῶν ἁπαλῶν σωμάτων ἢ) τὸ σχλληρὸν κατὰ 

10 ἀντίφρασιν. τὸ δὲ τοιοῦτον δισύλλαβον μαλὸν πλεονασμῷ TOU c γίνεται καὶ αὐτὸ ἀμαλὸν, ἐξ οὗ τὸ 
ἀμαλδύνειν παράγεται, ὡς καὶ ἀνωτέρω εἴρηται. εἰ δὲ ἐκ τοῦ διειλημμένου μαλοῦ καὶ μαῦλις «Τἰολιχῶς 
ἡ ἀφανιστικὴ μάχαιρα λέγδται, οὐκ ἂν εἴη ἀφυὲς εἰπεῖν. τὸ δὲ ῥηϑὲν ᾿ Ελληνικὸν τεῖχος ἔργον τε 
ἁπλῶς ἔφη καὶ μέγα ἔργον ὁ ποιητὴς καὶ νῦν μέγα τεῖχος your, μεγεϑύνων τὴν αὐτοῦ ἐπίνοιαν. 
ἔνϑα ὅρα καὶ ὡς μονοημέρῳ ἔργῳ οἰχεῖον τὸ, δύσσετό τ᾽ ἠέλιος, τετέλεστο δὲ ἔργον. ( Vers. 466.} Ὅτι 
πολυτελοῦς δόρπου φράσις τὸ, βουφόνεον δὲ κατὰ κλισίας καὶ δόρπον ἕλοντο. προϊὼν δέ φησι" τίϑεντο 
δὲ, ἤγουν κατά τινα συνϑήκην ἐποιοῦντο, δαῖτα ϑάλειαν. ᾿Δγαιοὶ δὲ οὕτω ἐποίουν τὸ τεῖχος δείμαν- 
τες, Ol καὶ παννύχιοι δαίνυντο. κἀπαϑὲς δὲ πάντως ἐκ φυσιχῆς κλίσεως τὸ παννύχιοι, χαϑὰ καὶ τὸ θο 

εἰνάνυχες, καὶ τὸ αὐτονυχὶ, xci d TL ἄλλο τοιοῦτον. τὸ μέντοι ὁλονύκτιος χαὶ τὸ νυχτερινὸς, χαϑὰ 

δὴ xai αὐτὸ τὸ νυχτὸς, διπαϑῶς ἔχουσι. τὸ μὲν γὰρ φυσικὸν νὺξ νυχὸς ix τοῦ νύσσω νένυχα, ὡς 

20 x«l ὄνυξ ὄνυχος" ἐξ αὐτοῦ δὲ κατὰ πάϑος τροπῆς τε καὶ πλεονασμοῦ νυκὸς xoi νυχτὸς, ὡς ἄναξ ἄναχος 

ἄναχτος. Ὅτι δὲ ἐκ τοῦ βουφονεῖν énevoi ϑη τοῖς ᾿4ϑηναίοις ὕστερον βουφόνια εἰπεῖν ἑορτήν τινα 
μεγάλην τῶν παρ᾽ αὐτοῖς, οὐ σφαλερῶς ἂν εἴποι τις. ( Vers. 467.) Ὅτι πολύοινος πάλαι ποτὲ δοκεῖ 

εἰναι χαὶ ἡ i diu voc. διὸ φησιν ἐνταῦϑα *0 ποιητὴς Ott νῆες ἐκ “Ἰήμνου παρέστασαν οἶνον ἄγουσαι πολλαὶθ 92 

«“ήμνιον, οἷον τοῦτο καλὸν τῷ ̓ ξλληνιχῷ στρατῷ ἀνάπαλιν πρὸς τὸ “ήμνια κακὰ τὸ παροιμιαχόν. ἔνϑεν 
ἂρ οἰγνίζοντό, φησιν, ( Vers. 472. sqq.) ᾿Ζ'χαιοὶ, ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ᾽ αἴϑωνι σιδήρῳ, ἄλλοι δὲ 
ῥινοῖς, ἄλλοι δ᾽ αὐτῇσι βόεσσιν, ἄλλοι δ᾽ ἀνδραπόδεσσιν. ἀκοιβαῖς γὰρ οἱ παλαιοὶ ἐ ἐχρῶντο xai οὐ νομίσμα- 

σιν" οὔπω γὰρ ἣν παῤῥησία νομίσματος δουλοποιοῦ ἐν ἀνϑρώποις. εἰ δὲ λυπεῖ τοὺς παλαιοὺς ἐνταῦϑα 
ὁ πλεονασμὸς τοῦ ἄλλοι, ὅμως σημειωτέον τὴν τῆς λέξεως ἐπιμονὴν, πεντάκις γὰρ ἐνταῦϑα εἴρηται τὸ 

ἄλλοι. Τὸ δὲ παρέστασαν ἐγγύς ἐστι τοῦ εἰπεῖν ἐνελιμενίσϑησαν, οὐ μὴν καὶ ὡρμίσϑησαν. “τριστοιχεὶ 
3o γὰρ ἱσταμένων τῶν ᾿“Ῥλληνικῶν νεῶν ὁ τρίτος πρὸς τῇ ϑαλάσσῃ στοῖχος ὥρμιστο. & αἱ δὲ μετ᾽ αὐτὸν 

ἄρτι "ipo γῆες παρέστασαν, ἤγουν χατὰ πλατὺν λιμένα ἐγγὺς ἤσαν ταῖς πρὸς τῷ ὅρμῳ ναυσί. Τὸ 

δὲ ἄγειν ἐπὶ ἀψύχου xci νῦν τοῦ οἴνου ἔφη διὰ τὰς νῆας, αἷς φκείωται τὸ ἄγειν. ἐξ οὗ αἱ μέν τινὲς 
φορτηγοὶ λέγονται, αἱ δ᾽ ἱππαγωγοί" ἀπ᾽ αὐτοῦ δὲ καὶ γηῶν φαμὲν ἀγώγιμα. ( Vers. 472.) Τὸ δὲ 

οἰνίζεσϑαι za ὁμοιότητα "λέγεταί τινα τοῦ ὑδρεύεσϑαι. ὡς γὰρ ὑδρεύεταί ποϑὲεν ὁ χορηγίαν ἐχεῖϑεν 10 
ἔχων ὕδατος, οὕτως οἰνίζεται ὁ οἶνον ποριζόμενος. Ὅρα δὲ ὡς ἄννογον μὲν τὸ οἰγίζεσϑαι, οὐκ ἐπαινε- 
τὸν δὲ τὸ οἰνοῦσϑαι" μέϑην γὰρ ἡ λέξις ἐνδείχνυται, ὡς δηλοῖ καὶ nego Σοφοκλεῖ τὸ οἰνωϑείς. Τὸ δὲ 
“εἰ ἀναύξητον τοῦ οἰνίζοντο, χαϑὰ καὶ τοῦ οἰωνίξοντο, χαὶ ἄλλων δέ τινων, σημειῶδες. ἐστὶ τοῖς πα- 
λαιοῖς. ( Vers. 4 75.) “ἴϑων δὲ σίδηρος ἢ ὁ λαμπρὸς ἀπὸ τοῦ αἴϑω τὸ λάμπω, ἐξ οὗ χαὶ ὁ ἀστὴρ, 

ἢ ὃ καυστειρὸς ἐκ τοῦ αἴϑω τὸ καίω, καϑ' ὃν λέγον xci ἡ μάχη καυστειρὰ, ἢ ὃν δεῖ καυϑῆναι, ἵνα 

40 κατεργασϑῇ. C Viérs, A. ̂  Pivoi δὲ, αἱ βύρσαι, βύες ἔστιν ὅτε καὶ αὐταὶ τῷ τοῦ ὕλου ὀνόματι Asyó- 
μεναι, ὡς πρὸ ὀλίγου ἐφάνη. διὸ ἐπὶ τῶν ζώντων βοῶν φησὶ τὸ, ἄλλοι δ᾽ αὐταῖς βουσίν. oU yap 

ἢ βύρσα βοῦς αὐτόχρημα, μέρος δὲ βοός. τὸ δὲ ζῷον βοῦς αὐτὸ τοῦτο ἐστὶ, χαὶ οὐδὲ ἀπολύτως 

1 βύρσα ipn βοῦς, ἀλλὰ, ὡς προεγράφη. μετὰ προσϑήκης, καϑὰ δηλοῖ τὸ, βόας αὔας, xci τὸ, 

βῶν ἀζαλέην. ἐκ τοῦ ῥέειν δὲ ἡ ῥινὸς, καϑὰ καὶ ἡ ῥίν. διὰ τοῦ δέρματος γὰρ οἱ ἱδρῶτες ἐχρέουσιν. 

᾿Ιωνιχὸν δὲ τὸ, αὐταῖς βόεσσιν" ᾿Ιώνων γὰρ ἴδιον τὰς βύας λέγειν καὶ τὰς ἵππους καὶ τὰς χύνας καὶ 
τὰ τοιαῦτα. οἱ δὲ κοι φασι καὶ Ort τὰ τῶν ϑρεμμάτων πλήϑη καλτὰ ϑηλυκὸν γένος προφέρονται. 20 

Za 
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αἱ δϊς, αἱ βόες, αἱ ἵπποι, αἱ κάμηλοι, ei ἡμίονοι. Ἢ δὲ τῶν ἀνδραπόδων λέξ ξις γεωτέρικη ἐστι κατὰ 
τοὺς παλαιοὺς" διὸ xci ᾿“ριστοιξάνης καὶ Ζηνόδοτος ἠϑέτουν τὸ ἔπος, ἐν ᾧ κεῖται ἡ λέξις αὕτη. 

Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ ἀνδραπόδεσσι μεταπλασμός ἐστιν ὡς τὸ χρίνεσσιν, ἴσως δὲ καὶ τὸ δένδρεσιν. οὐ γὰρ 
ἔστιν εἰπεῖν, ὡς εὐϑεῖα ἐστὶν αὐτοῦ ὃ ἀνδράπους, ἵνα ἐξ αὐτοῦ γίνηται τὸ ἀνδραπόδεσσιν, ὡς ἐκ τοῦ 
ποὺς ποδὸς ποδὶ τὸ πόδεσσι. τινὲς δὲ ἀνδραπόδοισι γράφουσιν. ἅπαξ δὲ ἡ λέξις εἴρηται, χαὶ δηλοῖ 
τοὺς δούλους, ὡς ἀνδρῶν ὄντας πόδας, δηλονότι τῶν δεσποτῶν, οἵ πὲρ εἰς κεφαλὰς ἐχείνοις λογίζον- 

ται. Ὅτι δὲ οἱ τῶν ἀνδραπόδων πορισταὶ τοῖς ἐμπόροις ἀνδραποδισταὶ λέγονται, οἷς ἡ Θετταλία 
εὐϑήνει πάλαι ποτὲ, καὶ ὅτι οὐκ αἰχμάλωτα ἐξ ἀνάγκης τὰ ἀνδράποδα, & ye τὰ πλείω κλέπτονται, 
δῆλον ἐστίν. Σημείωσαι δὲ ἐν τούτοις καὶ ὅτι, καϑάπερ οἱ «““Ζήμνιοι οἴνου ὠνοῦντο ἀνδράποδα, οὕτω 
ποτὲ καὶ οἱ Θρᾷκες ἅλατος, ὅϑεν καὶ ἁλώνητα δουλάρια τὰ εὔωνα. ( Vers. 468, 544.) ἐν τούτοις 
δὲ καὶ ἱστορίαν παλαιὰν ὃ ποιητὺς ἐπε ἐμβάλλων καὶ οἰκονομίαν βίου καϑυποδεικνὺς φιλικὴν λέγει περὶ 

δοτῶν ἐκ “ήμνου. νεῶν xai ταῦτα τὰς, ἤγουν ἅς τινας, προέηκεν, εἰς * Τροίαν δηλαδὴ, ᾿]ησονίδης 

Εὔνηος.. τόν ῥ᾽ ἔτεχ᾽ “Ὑψιπύλη vm ᾿]ήσονε ποιμένε λαῶν, ἐξ οὐ καὶ ᾿Πισονίδην ἔφη αὐτόν. χωρὶς δὲ, 
τουτέστιν ἰδιαζώντως, ““τρείδ᾽ σ᾽, τουτέστι τοῖς ἐξ ̓Ατρέως ̓ 4γαμέμνονι zai Μενελάῳ, δῶχεν ᾿]ησονίδης 
ἀγέμεν μέϑυ τουτέστιν οἶνον χίλια μέτρα" 0 πὲρ 1) κοινοτέρα φράσις οἴνου χίλια μέτρα φησί. ξέσται δέ 
τινὲς ἦσαν ταῦτα τὰ μέτρα. ( Vers. 469.) 4ῆλον δὲ ὅτι ὃ τοῦ Lvvijov πατὴρ ᾿Ιάσων, Θετταλὸς ὧν, 

συνῆλθε τῇ “ΖΖημνίῳ "YyunvAn c ὕτε τοῖς Joyovavrote συμπλέων εἰς Κόλχους τῇ dnuvo 7100006148 καὶ 

εὗρε τὴν νῆσον ἔρημον ἀνδρῶν" πᾶσαν γὰρ τότε πάντας τοὺς ἑαυτῶν ἀνεῖλον ἄρδην αἱ “ήμνιαι, ὡς 
xc) Εὐριπίδης φησίν. ὅϑεν καὶ χηρεύουσαι ἀνδρῶν ἄλλαι μὲν ἑτέροις, “Ὑψιπύλη δὲ τῷ ἐξάρχοντι τῶν 
-Apyovavrüv ᾿Ιάσονι συνεζύγη, ἐξ ὧν Εὔνηος βασιλεὺς, νηῶν ἐπιμελητὴς, ὡς ἡ κλῆσις δηλοῖ. ᾿Ιστέον 
δὲ ὅτι τὸ, ὃν ἔτεκεν “Ὑψιπύλη ὑπὸ ᾿Ιάσονι, οὐκ ἔστιν ἁπλῶς ἑρμηνεία τοῦ Πισονίδης, ἀλλ᾽ ἱστορία τοῦ, 
καὶ ποίαν ἔσχε μητέρα ὁ Εὔνηος. δῆλον δὲ ὡς ἐπεὶ 0 ̓ Ιάσων συστέλλων τὴν παραλήγουσαν δύσχρηστος 
εἰς μέτρον ἐστὶν ἐν ταῖς πλαγίαις, διὰ τοῦτο ἐτράπη τὸ ἃ εἰς ἢ παρὼ τῷ ποιητῇ ἔν ve τῷ ὑπ᾽ ᾿Ιήσονι 
καὶ ᾿Ιησονίδης. (Wers.470.). Τὸ δὲ, Myauéuvove καὶ Πενελάῳ, κατὰ τὸ παρέλκον καὶ ἐνταῦϑα κεῖ- 

4o ται. ( Vers. 4 n. ) Μμέϑυ δὲ συνήϑως λέγει τὸν οἶνον διὰ τὸ τοὺς ἀμέτρως αὐτοῦ πίνοντας μεϑίεσθαν 
ἤτοι ἀμελεῖν. ἀφ᾽ οὗ καὶ n uen. καὶ μεϑημοσύνη ἡ ἀμέλεια. Cyen 467.) “ημείωσαι δὲ ὅτι τὸ, νῆες 
δ᾽ ἐχ “Τήμνοιο χαὶ ἑξῆς, οὐκ ἐξ ἀνάγχης “Ζημνίας vag δηλοῖ, «A ἴσως μὲν τοιαύτας, ἴσως δὲ ἑτέρω- 

ϑὲν μὲν οὔσας, στελλομένας δ᾽ ἐχεῖϑεν ἐμπορικῶς. εἰχὸς δὲ χαὶ ἐχ «““Τήμνου αὐτὰς εἶναι καὶ ἑτέρωϑεν. 

ὅτι δὲ τὸ, γῆες ἐκ .““ήμνου, δύναται ταὐτόν ποτε περιφραστικῶς είναι τῷ refine δῆλον ix τῶν πα- 

10 

20 

λαιῶν. οὕτω xci ὃ ̓ ᾿ϑηναῖος xci ὁ ἐξ ̓ ἀϑηνῶν, καὶ ὃ ̓ Αντιοχεὺς xci ὃ ἐξ Ἀντιοχείας, καὶ ὃ πολίτης So 

xol ὃ ἐκ πόλεως εἰς ταὐτὸν ἥκουσιν. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἄλλα πάντα τοπιχά. (Vers. 469.) “Η δὲ Ὕψι- 
πύλη ὅτι καὶ “Ὑψιπύλδια λέγεται ὡς Πηνελόπη Πηνελόπεια, οὐκ ἀμάρτυρόν ἐστι. (Vers. 476. sqq.) 
Ὅτι παννύχιοι μὲν ᾿Ζχαιοὶ καὶ Τρῶες οἱ μὲν ἐν ταῖς ναυσὶν, οἱ δὲ κατὰ πόλιν δαίνυντο, παννύχιος δέ 

σφιν χακὰ μήδετο μητίετα Ζεὺς, σμερδαλέα κτυπέων, 0 ἐστι βροντῶν, καὶ οὕτως οἷον ἐπαπειλούμενος, 
τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ἥρει, οἶνον δ᾽ ἐκ δεπάων χαμάδις χέον ὡς οἷον ἀποτροπιαζόμενοι ἢ ἄλλως ἱκέται 
γινόμενοι, οὐδέ τις ἕτλη πρὶν may, πρὶν λεῖψαι Zu. ( Vers. 478. ) Καὶ ὅρα xoi ἐν τῷ, κακὰ μήδετο, 

50 ἤτοι ἐβουλεύετο Ζεὺς χτυπῶν, οἷον ἐστὶ τὸ βουλεύεσϑαι τὸν Δία, τὸ δίδοσϑαι δηλαδὴ ἄνωϑεν σημεῖα. 

Τὸ δὲ, μήδετο μητίετα Ζεὺς, ἐτυμολογιχῶς καὶ αὐτὸ, ὡς ἐῤῥέϑη" ἀπὸ τοῦ μήδεσϑαι γὰρ ὃ μητίετα, 
βουλευτιχὸς 6 ὦν. (VWers.4 79. ) Τὸ δὲ, σμερδαλέα κτυπέων, τραχείαις λέξεσι κατὰ ὀνοματοποιίαν σχλη- 
ρυνόμενον τὴν ἀηδίαν xoi τὸ φρικτὸν. ἐν βραχυτάτῳ δηλοῖ τοῦ τῆς βροντῆς ἤχου. Σημείωσαι δὲ ὅτι ἐκ 
τοῦ Ζεὺς σμερδαλέα χτυπῶν λαβὼν Ó Σοφοκλῆς ἔφη τὸ, μέγας κτύπος, ἄφατος. διόβολος. ἐν οἷς 

δηλοῖ ἐκεῖνος καὶ ὅτι βέλη Διὸς οὐ “μόνον κεραυνοὶ xoi τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ καὶ βρονταί. ὅμως xci τοὺς 

ῥαγδαίους ὑ υἑτοὺς χαὶ μάλιστα τοὺς χϑειμερίους τοιούτῳ λόγῳ δύσομιβρα βέλη λέγει. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καὶ 

τὸ, σμερδαλέα κτυπῶν, καὶ Σοφοκλέους τὸ, μέ) "ας κτύπος χαὶ ἑξῆς, μεγαλοφωνότερά εἰσι τοῦ μεγάλα 

χτυπέων. ἐνταῦϑα δὲ καὶ τὸ λείβειν ἑρμηνεύε εν ὃ ποιητὴς, μεταλαβὼν αὐτὸ εἰς τὸ χαμάδις οἶνον χέειν, 

ὡς ταὐτὸν ὃν ἐπὶ σπονδῆς λείβειν 3) χέειν εἰπεῖν, ἧς ὁμοιότητος ἕνεκεν καὶ ἡ νεχριχὴ yon Aoufr παρεὶ 
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“Σοφοκλεῖ iv τῷ, τύμβον λοιβαῖσι στέψω. "Ioréov δὲ καὶ ὅτι γένοιτ᾽ ἄν ποτε ψόγος σφοδρᾶς ἀπειλῆς 
τὸ, καχὰ μήδετο, σμερδαλέα χτυπέων, τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ἤρει. παρὰ δὲ τῷ ποιη" τὴ οὐδὲ θο 

πόῤῥω γλυκύτητος ὃ τραχὺς οὗτος λόγος, μονονουχὶ quise ὡς οἱ μὲν “Ἕλληνες ἐξ ἐξελύ vopu πότον gry- 

σάμενοι, ὁ Ζεὺς δὲ κτυπῶν ἐξεδειμάτου αὐτούς. ἢ καὶ ἄλλως, οἱ uiv παννύχιοι ὡς οἷον εἰπεῖν ὑπο- 

βεβρεγμένοι τῷ ἀχράτῳ ἦσαν, ὁ δὲ παννύχιος δεινὸν ἐκτύπει, δεινοῖς τούτοις κτύποις δεινὰ σημαίνων 

μέλλοντα, καὶ καϑ' ᾿Ησίοδον εἰπεῖν, πόλεμον τεχμαιρόμενος. ἔστι δὲ καὶ ὑπογραφὴ ἐνταῦϑα βρον- 
τῆς" δυνατὸν γόρ ἐστιν εἰπεῖν βροντὴν εἶναι σμερδαλέον χτύπον Διὸς 7; ἤγουν ἀέρος. (Vers. 480.) Ὅρα 
δὲ καὶ ὅτι ἐν τῷ, οἶνον δ᾽ ἐκ δεπάων χαμάδις χέον, δυνάμενος εἰπεῖν, ἐκ δεπάων δὲ μέϑυ χαὐμάδις098 
χέον, οὐκ ἔφρασεν οὕτω, ἴσως μὲν ταὐτὸν κατὰ πολυωνυμίαν χρίνας εἶναι μέϑυ xai οἶνον, ἴσως δὲ 

10x&i μέϑυ μὲν ἔγων τὸν ἁπλῶς οἶνον, δι᾽ οὗ μεϑήμονες οἱ πίνοντες γίνονται εἴτε λίαν διὰ μέϑης εἴτε καὶ 
ἄλλως κατὰ ῥᾳστώνην ἔμφρονα: τὸν δὲ ἐν λοιβαῖς μὴ ἀξιῶν τοιούτου ὀνόματος» ἀλλὰ ἐπιχρίνων οἶνον 
λέγειν αὐτόν. χαὶ μὴν οὐδ᾽ αὐτὸ ἀπείρηται" εὕρηται γὰρ ἐν χρήσει καὶ τὸ, μέϑυ λείβθειν, οἷα τῆς 
λέξεως ταύτης δοκούσης μὴ ἐξ ἀνάγκης ἐκ τοῦ μεϑιέναι γίνεσϑαι, ἀλλὰ καὶ γρηστολογουμένης ἄλλως 
ὡς ἀπὸ τοῦ ὕειν, 0 ἐστι διαβρέχειν τὸ σῶμα, κατὰ τὸ, τέγγε πνεύμονας οἴνῳ, καὶ xatd TO, κίρνα, 
τὸν νοῦν ἵν ἄρδω. (Vers. 482.) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα, ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ, κοιμηϑῆναι μὲν λέγει τὸ 
ἀναπεσεῖν καὶ ὡς εἰς ὕπνον ἀνακλιϑῆναι, 0 περ καὶ καϑεύδειν ἀλλαχοῦ εἶπεν, ὕπνου δὲ δῶρον λαβεῖν 
αὐτὸ τὸ ὑπνῶσαι, ὡς ἄλλο μὲν εἶναι τὸ κοιμᾶσθαι, ἄλλο δὲ τὸ ὑπνοῦν, παρακολούϑημα ὃν τοῦ 

- " - , P ΕΣ . € MM er 

χοιμᾶσϑαι. φησὶ γοῦν" χοιμήσαντ᾽ co ἔπειτα, "xci ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 10 
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- - γ᾿ - - - * » * , 

Ζεὺς ἀπαγορεύσας τοῖς ϑεοῖς μηδετέρῳ βοηϑεῖν τῶν στρατῶν ἐπὶ τὴν δὴν κατέρχεται zai προ- 
y y . Η: ys φ’ - , " ' i. AE VE 

τέρον ἰσὸν μαχομένους τοὺς " EAAnvac ἐλάττονας τῶν Τρώων καϑίστησιν. "IIgav δὲ καὶ AO vv ἐπὶ 

βοήϑειαν τοῖς “λλησιν ἐξιούσας ἐπέσχεν ἶρις, Διὸς κελεύσαντος. ἑσπέρας δὲ γενομένης, ᾿ Πχτωρ 

ἐδημηγόρησεν ἐν τῷ πεδίῳ, ὥστε "στρατοπεδεύεσϑαι καὶ πῦρ δι᾿ ὅλης νυκτὸς καίειν. 20 

I'Z'TA405-.070WMH POY ΩΨ ΣΕ, ΤΑ. 

U a , - — € t. , " —- | 3 Ἢ μὲ , 

Ὅτι τὴν. ῥαψῳδίαν τῆς ϑῆτα οἱ μὲν ἡρωίζοντες οὕτως ἐπι) Ἀρίαι Θῆτα, ϑεῶν ἀγορὴ, Τρώὼν 
΄ » , - 

χρατος, ' " Éxrogog εὐχος. οἱ δὲ πεξολογοῦντες ϑεῶν &;opcv φασιν, ἐξ “Ομήρου λαβόντες, ἑίποντος 

30 "Hog μὲν χροκόπεπλος ἐχίδνατο πᾶσαν ἐπ᾽ αἶαν, 0 δὴ πολλαν χοῦ κεῖται, Ζεὺς δὲ ϑεῶν ἀγορὴν ποιή- 

ὅατο τερπικέραυνος ἀκροτάτῃ χορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. καλοῦσι δὲ αὐτὴν xci κόλον μάχην, 

ὅ0 ὡς καὶ προεῤῥέϑη.. 0 ἐστι χολοβὴν, καϑὰ καὶ βοῦν κόλον τὸν χεχολουμένον τὰ κέρατα, ὃς καὶ κυρίως 

λέγεται ολοβός. ᾿βχλήϑη δὲ κόλος μάχη ἢ παροῦσα ῥαψῳδία δι᾿ αἰτίαν τοιαύτην. ἡ πρώτη παρά- 

ταξις τέσσαρσι ῥαψῳδίαις μεμέριστο, τῇ Ó , τῇ ὃ, τῇ δ΄, xe τῇ ἢ. ἢ δὲ 0n] ἀπὸ τῆς ἃ ἕως τῆς G 

μηκύνεται, διηγἤσεων ἐμπλεκομένων πολυειδῶν. ἡ δὲ μέση, τουτέστι Oevré* θα μάχην τῇ Ó ἐμπέριγ θα- 4o 

φεῖσα, συντέτμηται, ὅλης ἡμέρας ἔργα περικλείσασα ἐν αὐτῇ στενῶς χαὶ ὡς οἷον εἰπεῖν κολοβῶς. τὸ 

γὰρ ἀπὸ πρωίας μέχρι μέσης ἡμέρας. παντελῶς παρῆλϑε διὰ τὸ μὴ ἐναγώνιον τῆς μάχης δυσὶν ἐπιτεμὼν 

αὐτὸ ἔπεσιν, ἐν τῷ, ἕως μὲν "Hog ἦν, καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἤμαρ καὶ ἑξῆς. (Vers. 1.) ᾿Ιστέον δὲ ὡς χρο- 

κόπεπλος μὲν Mas » ἔχουσά τι καὶ γυχτέρου ἔτι σχότους , εἰ xai τὸ χρυσοφαὲς κροχωτὸν αὐτῇ ἐξ ἡλια- 

573 κῶν ἀκτίνων ἐμιραίνεται, ὑφ᾽ οὗ χρυσοείμων δοκεῖ χατὰ τὸ κροχοειδές " ῥοδοδάκτυλος δὲ ἡ ἐπὶ "πλέον 50 

πεφωτισμένη χαὶ ̓ ῥόδεον οἷον πορφύρουσα χαὶ ὡς εἰπεῖν ἐρυϑροδάκτυλος, πρωίαι δὲ ἀμφότεραι. προὴ- 

40 γεῖται δ᾽ αὐτῶν ἡ προδιαληφϑεῖσα νὺξ ἀμφιλύκη. εἴρηται δὲ περὶ τούτων καὶ ἀλλαχοῦ, " Eri ἐστὲ ον χα 

ὕτι τὸ, ᾿Ηὼς μὲν χροχόπεπλος ἐχίδνατο πᾶσαν ἐπ᾿ clar, πιριφραστιχῶς εἴρηται, ὦ vri τοῦ ἐνήοξατο 



182 PAPOIAZ4IA O0. Vs2—9g. ΄ 

ἡμέρα. Καὶ Ori ἡ τῆς ῥαψῳδίας ταύτης ἡμέρα τρισχαιδεκάτη μέν ἐστε μετὰ τὴν τοῦ “Ιχιλλέως μῆνιν, 
δι κέρα δὲ τοῦ πολέμου. εἰ δέ τις καὶ τας ἐννέα τοῦ λοιμοῦ ἡμέρας ταύταις προσλογίσεται, εἴη ἂν ἡ ἐξ 

60 ἄρ "yis τῆς ̓ Ιλιάδος ἱστορία ἕως τῶν ὧδε ἡμερῶν χβ', ἀριϑμουμένων οὕτω. ἡ δεκάτη τοῦ λοιμοῦ δεύτε- 

eos μὲν nv τῆς 4.ὸς ἀπελεύσεως εἰς Αἰϑίοπας" χϑιζὸς γάρ, φησιν, ἔβη Ζεὺς εἰς ΑΙιϑίοπας, ἤγουν 

τῇ ἐνάτῃ μὲν τοῦ λοιμοῦ. πρώτῃ δὲ τῆς tog. ὅτε δὲ δωδεχάτη μὲν τῷ Διὶ ἐπανελ ϑόντι, ἑνδεκάτη 

δὲ τῷ Apad μηνίσαντι, τότε δὴ ἱκέτευσεν ἡ Θέτις. ἐπεὶ δὲ πέρας εἶχεν αὕτη, ἐπέστη νυχτὸς ὁ ἐν τῇ B 

οἶλος ὄνειρος καὶ τῇ ἐπαύριον δωδεκάτῃ οὔσῃ τῆς μήνιδος συνέστη πόλεμος, ὃς ἐκ μονομαχίας ἀρξά- 

694usvos ἐν τῇ Y εἰς μονο"μαχίαν ἐν τῇ ἢ ἔληξεν, ὡς εἶναι τὴν τῆς Ü, ὡς ἐῤῥέϑη, ἡμέραν τρισχαιδε- 
χάτην μὲν τῆς μήνιδος, δευτέραν δὲ τῆς κατὰ “μάχην͵ ἔριδος, εἰχοστὴν δὲ δευτέραν τῆς τοῦ βιβλίου τῆς 

Dados καταρχῆς. (Vers. 2.) Ὅρα δὲ ὅτι οὐ μόνον ἐπὶ ἑτέρων ἔργων τὸ ποιεῖν τίϑησιν ó ποιητὴς 10 
χοινότερον φράζων, ἀλλ᾽ ἰδοὺ χαὶ ἐπὶ δημογορικῆς ἀϑροίσεως, εἰπών: ϑεῶν ἀγορὴν ποιήσατο. 
( Vers. 3.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι, ὥς meg οὐκ ἤρχεσεν εἰπεῖν ὄρους κορυφὴν τὸ ἀνωτάτω, ἀλλὰ ἀκροτάτην 
κορυφὴν ᾽Ολύμπου ἐνταῦϑα ἔφη ὃ ποιητὴς, ὁποία τις τῷ αἰϑέρι Διὶ ὠκείωται, οὕτως οὐ μόνον χορυ- 
φαῖός τις ἀρκεῖ λέγεσθαι, ἀλλ ἔχει χρήσεις παρά τισι καὶ ὃ κορυφαιότατος. προϊών δὲ πληϑυντιχῶς 

κορυφὰς ἐρεῖ τὴν ἄρτι ῥηϑεῖσαν κορυφὴν, ὑπεραήξων χαὶ οὕτω τὴν κορυφήν. περὶ δὲ πολυδειράδος 

᾿Ὀλύμπου ἑτέρωθι γέγραπται. ' Eri ἰστέον ὡς καθέξει μὲν χαὶ ἐνταῦϑα ϑεῶν ἀγορὰν 0 ποιητὴς, καϑίζει 
δέ που χαὶ ἐν τοῖς ἑξῆς. ἀλλ ἐνταῦϑα uiv ὁ Ζεὺς βασιλικῶς ἑαυτὸν συνιστᾷ χατὰ ἐμβρίϑι (av κρατε- 
ρἂν, ὡς φανήσεται, ἵνα πάντες NUUS οἷς αὐτὸς ροὐλεται" ἐχεῖ δὲ τί τε τὸ αἴτιον τῆς ἀγορᾶς καὶ 

10 ὅ τε ἄλλο παρὰ τὰ "ἐνταῦϑα, δηλωθήσεται, ὥς πὲρ καὶ τὰ πρὸ τούτων ἔν τε τῇ & καὶ τῇ ὃ, ἔνϑα συμ- 
ποσιακὸν ἦν τὸ ἄϑροισμα. ( Vers, 4.) Ὅτι ἐνδόξῳ τινὶ λαλοῦντι πρὸς τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν οἰχεῖον παρῳ- 20 
δηϑὲν τὸ, αὐτὸς δέ σφιν ἀγόρευεν, οἱ δ᾽ ὑπὸ πάντες ἄχουον" χέχλυτέ uev πάντες πᾶσαί τε, ὕφρ᾽ 
εἴπω τά us ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι κελεύει. εἰ δὲ καὶ πάνυ ἐνδόξων καὶ ϑείων ὄντων τῶν ἀκουόντων χρινεῖ 
τις εὔκαιρον εἶναι τὸ πᾶν Ὁμηριχῶς εἰπεῖν, ἐρεῖ ἂν ἀπαραποιήτως, πάντες ϑεοὶ πᾶσαί τε ϑέαιναι. 
δῆλον δὲ ὅτι σύνηϑες τοῖς παλαιοῖς, εἰ καὶ μὴ χατὰ ἀχολουϑίαν τοῦ δράκαινα καὶ ϑεράπαινα καὶ τῶν 
ὁμοίων, ὅμως ϑεαίνας λέγειν τὰς ϑεὰς χατὰ τὸ λύχαινα, φλύχταινα, γάγγραινα, μύραινα, ὕαινα, 
φάλαινα, σχίαινα. αἱ δ᾽ αὐταὶ χαὶ ϑεοὶ λέγονται, χατὰ τὸ, μήτε τις ovv ϑήλεια E 0 μετ ̓ λίγα 

χεῖται rto TE καὶ ᾿Ιωνικῶς, ὁποῖόν TL χαὶ ἡ ἀλιτηρὸς φρὴν παρὰ Σοφοχλεῖ, καὶ ἡ ἀγνὼς δόκησις. 

Τὸ δὲ, ὑπὸ πάντες ἄκουον, ἤγουν πάντες ὑπήκουον, παράγει μὲν τὸν ὑπήκοον, δοκεῖ δὲ ἡ λέξις 
ἐνταῦϑα τὸ ἁπλῶς ἀκούειν δηλοῦν. (Vers. 7.) ᾿Ιστέον δὲ xoi ὅτι ἄρχων βουλευόμενός τι κοινῶς 
ἀπαραίτητον. εἴποι m μη τέ τις ϑήλεια μή Té τις ἄρσην πειράτω διακέρσαι ἐμὸν ἔπος, ἀλλ ἅμα πάν- 30 

2οτὲς αἰνεῖτ᾽, ὄφρα "τάχιστα τελευτήσω τάδε 6 ἔργα. ( Vers. 9. ) Καὶ ὅρα χανταῦϑα ὅτι τε ἁπλῶς τελεὺυ- 

τᾶν τὸ τελειοῦν, χαὶ ὅτι τὸ πειράτω ἐνεργητικῶς ἐλέχϑη, ὡς χαὶ πρὸ τούτου ἀλλαχοῦ τὸ πειρᾶν. ὅτι δὲ 

χαὶ παϑητικῶς οἶδε τὴν λέξιν O7 ποιητὴς, ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ τὸ γήχειν καὶ νήχεσϑαι καὶ ἄλλα μυρία, 

ἐχδηλότατόν ἐ ἐστι. γέμει δὲ τοιούτων ἡ παλαιὰ χρῆσις. τὸ γοῦν ἐξαγγέλ λειν ἐξαγγέλ λεσϑαί φησι Σοφοκλῆς; 

οἷον, ὧν 00 ἐξαγγέλλεται. οὕτω καὶ τὸ σώζειν cure et, οἷον, ἐσώζετο τὴν εὐλάβειαν, ἤγουν tvAa- 

βεῖτο. οὕτω καὶ ἐὐριπίδης τὸ ἔγημε παϑητικὼς € ἔφη ἐν τῷ, ἣν. ἐγήματο, xol ταῦτα τῆς παλαιᾶς 7 παρα- 

τηρήσεως διαφορὰν ἀμφοῖν παραδιδούσης, ὡς δηλοῖ xci ὁ φράσας τὸ, οὐχ ἔγημεν ἀλλ ἐγήματο. 

τοιοῦτον καὶ τὸ L βεβουλε Uxog ἔχει, παρὰ “οφοκχλ εἴ, map ᾧ χεῖται καὶ τὸ, βεβούλευνται ποιεῖν" παρ᾽ 

αὐτῷ δὲ χαὶ ὃ ὁρῶν δρώμιε «vog “Ὁμηρικῷ ζήλῳ, οἷον, τοὺς ἄνωϑεν φρονιμωτάτους οἰωνοὺς ὁρώμενοι" 

καὶ ὃ αἴρων ἠριμιένος, οἷον, τὐπωμα χαλκόπλευρον ἠρμένοι χεροῖν" διφορεῖται δ᾽ ὁμοίως καὶ τὸ διορί- áo 
ζεσϑαι, ὡς δηλοῦται ἐν τῷ, φῆμαι μαντικαὶ διώρισαν" xci τὸ νοσφίξεσίαι δὲ τὸ Ὁμηρικὸν ἐν τῷ, τὰ 

uscouq ola γᾶς ἀπονοσᾳίξων μαντεῖα" χαὶ τὸ DID δὲ, ἐξ οὗ παρ᾽ Ὁμήρῳ μὲν οἱ ἁζόμενοι, παρὰ 
$o “Σοφοχλεῖ δὲ τὸ, οὐδὲν ἅζοντα. ἤγουν os βόμενον, παρ᾽ ᾧ καὶ ἀπειλεῖν καὶ ἀπειλεῖσθϑαι, οἷον, ἀπείλει 

νῦν, καὶ ἄχραιφν Huc τῶν κατηπειλημένων" xci Πίνδαρος δὲ τὸ δρέπεσίξ οι, δρέπειν φησίν. οὕτω χαὶ 

χαλῶ χαὶ καλοῦμαι, καὶ σέβω καὶ σέβομαι τινα, χαὶ μορμολύττω καὶ μορμολύττομαί σε, καὶ, οὐχὶ 
πρόσοινίς u' ἀλλὰ τἄρ᾽ αἰχίζεται, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν αἰκίζει. (Vers. 8.) Διαχέρσαι δὲ τὸ διακόψαι τῆς 574 
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κατὰ τελεσφορίαν δὁλότητος, (Vers. 9.) Τὸ δὲ, πάντες αἰνεῖτε, ἀντὶ τοῦ cvvauveire , συγκατατίϑεσϑε. 
Διὸς δὲ λόγος τὰ ῥηθέντα, δι ὧν προοικονομεῖ τὰ ἐφεξῆς ὃ ποιητὴς πιϑανῶς ἅμα zal σεμνῶς, ὡς χρεὼν 
ὃν ἀρχιχῶς τελείεσϑαι τὴν προδεδηλωμένην βουλὴν τοῦ Διός. CV ers. 10. sqq. ) Ὅτι ὁ ὑπὸ τριῶν ποτὲ 

ἐπιβούλων μικροῦ ἂν zai δεϑεὶς Ζεὺς, ὡς ἐν τῇ ἃ εἴρηται, νῦν ἐν φανερῷ, πάντων κρατεῖν ἀλαζονεύε- 
ται, πάνυ μεγαλοπρεπῶς καὶ βασιλικῶς δημηγορῶν, καὶ χάρτιστος ἁπάντων εἶναι λέγων, καὶ οὐ συμ- 

βουλὴν εἰσφέρων; ἀλλὰ λέγων ἃ ϑυμὸς ἐν στήϑεσι κελεύει, ὡς εἴρηται. καὶ ἐγκελευόμενος μή τινα 

διακόψαι οἱ τὸ ἔπος. ἵνα τάχιστα τελευτήσῃ τάδε ἐ ἔργα; ἃ σιγᾷ μὲν διὰ σέμ vóryra, βούλεται δὲ εἰπεῖν 

τὴν τοῦ “χιλλέως τιμὴν, ἣν καὶ Διὸς βουλὴν. εἰπε φϑάσας ὁ ποιητής" ure καὶ ἀρχιχῶς ἀπειλεῖκται áo 

τῷ ἀντιστησομένῳ, ϑάνατον μὲν oU, πῶς γὰρ τῷ ϑνήσχειν ovx εἰδότι; πληγὰς δὲ δεινοτάτας. quoi 

10 y&p* ὃν δ᾽ ἂν ἐγὼν ἀπάνευϑε ϑεῶν ἐθέλοντα νοήσω ἐλϑόντ᾽ 1) Τρώεσσιν ἀρηγέμεν ἢ) “αναοῖσι, πληγεὶς 
οὐ κατὰ κόσμον ἐλεύσεται Οὐλυμπόνδε: ἤ μιν ἑλὼν ῥίψω εἰς Τάρταρον ἠερόεντα, τῆλε μάλ, nt 
βάϑιστον ὑπὸ χϑονὸς ἐστι βέρεϑρον, ὃ Ταρτάρου ἐστὶν ὁρισμός" ἔνϑα σιδήρειαί τὲ πύλαι καὶ χάλκεος 
οὐδὸς, τόσσον ἔνερϑ' ᾿Αίδεω, ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης. τοῦτο δὲ φιλοσόφως λέγει, διότι σφαι- 

ροειδὴς μὲν 0 κόσμος, ἡ δὲ γῇ μέση τοῦ παντὸς, χέντρου λύγον ἐπέχουσα πρὸς τὴν σῴ αἴραν τοῦ οὐρα- 
VOU, εἰς ὃν μυϑικῶς ἀνελεύσεται ὃ πληγεὶς, καὶ πάντοϑεν ἐπίσης ἀφεστηκυῖα. (Vers. 16.) Ὁ δὲ 

Τάρταρος κατωτάτω, ἔνϑα πεσεῖται ὁ διφεὶς, ἀπεναντίας τῷ αἰϑέρι ἀφώρισται. διὸ καὶ ὕσον ὃ περὶ 
αἰϑέρα ἐν ὕψει οὐρανὸς ἀφέστηκε τοῦ μέσου, ἤτοι τῆς γῆς, τοσοῦτον καὶ ὃ χατωτάτω Τάρταρος, ὃ καὶ 
βάϑιστος καὶ ἀδιεξόδευτος" ὧν ὃ μὲν αἰϑὴρ καὶ τὰ περὶ Ὄλυμπον εὐχρινῶς ἔχει καὶ ἀνέφελά ἐστιν 

οὐδ᾽ ἀνέμοις τινάσσεται, διὸ καὶ ζωῆς καὶ ῥᾳστώνης ϑείας τόποι λέγονται, ὁ δὲ Τάρταρος ἀνάπαλιν, 

20 ὃς φερωνύμως τετάραχται, ναὶ μὴν καὶ κατέψυχται, ἀὴρ ὧν καϑ' Ὅμηρον καὶ αὐτός" ἠερόεντα γὰρ 
αὐ"τὸν λέγει" ἀὴρ μέντοι ὑπόγαιος καὶ ἀνήλιος, καὶ διὰ τοῦτο χαὶ ψυχρός" ἐξ οὗ xai τὸ σφόδρα 50 
ῥιγοῦν ταρταρίζειν φασὶ λέγεσϑαι. ὃ μὲν γὰρ αἰϑὴρ καταλάμπεται, διὸ καὶ Ὄλυμπος ἐφάνη λέγεσϑαι 
τὰ ἐχεῖ διὰ τὸ ὁλολαμπὲς, ὃ δὲ Τάρταρος, ὡς εἴρηται, ἠερόεις ἐστὶν, ἤτοι σχοτεινὸς, καὶ οὐ λάμπε- 
ται οὔτε αὐγαῖς ἠελίοιο τέρπεται, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρεῖ ὁ ποιητής. ὁ δ᾽ αὐτὸς Ζεὺς μετὰ τὴν ῥηθεῖσαν 

| ἀπειλὴν, ἐπιδειχνύμ svog οἷα δύναται, φησίν" ( Vers. 18. sqq.) εἰ δ᾽ ἄγε πειρήσασϑε ϑεοὶ, ἵνα εἴδετε 
πάντες, σειρὴν χρυσείην ἐξ οὐρανόύϑεν κρεμάσαντες, πάντες δ᾽ ἐξάπτεσϑε ϑεοὶ πᾶσαί ve ϑέαιναι" ἀλλ᾽ 
οὐκ ἂν ἐρύσαιτ᾽ ἐξ οὐρανόϑεν πεδίονδε Ζῆν᾽, ὕπατον μήστωρ᾽, οὐδ᾽ εἰ μάλα πολλὰ κάμοιτε, ἀλλ ὅτε δὴ 
χαὶ ἐγὼ πρόγρων ἐθέλοιμι ἐρύσσαι, ὃ ἐστιν ἑλκύσαι, αὐτῇ o γαίῃ ἐρύσαιμ᾽ αὐτῇ τὲ ϑαλάσσῃ" σει- 

ρὴν μέν X&V ἔπειτα περὶ iov Οὐλύμποιο δησαίμην" τὰ δέ χ᾽ αὖτε μετήορα πάντα γένοιτο. τόσσον ἐγὼ 

περί τ᾽ εἰμὶ ϑεῶν. περί τ᾽ εἴμ ̓ ἀνϑρώπων, ὃ ἐστι περίειμι χαὶ ϑεῶν καὶ ἀνθρώπων, ὡς καὶ ἀμφοτέρων 

πατήρ" ὃ δὴ σεμνότερόν ἐστι τοῦ, γνώσετ᾽ ἔπειϑ᾽ ὕσον εἰμὴ ϑεῶν κάρτιστος ἁπάντων. ταῦτα δὲ παρῳ- 

δηϑέντα δεξιῶς χρήσιμα λεχϑῆναι ποτὲ παρὰ μεγιστᾶνος ἐν καιρῷ πρὸς ἥττονας. ἔστι δὲ ἡ ἀπειλὴ 

σαφῶς nt*CoAo; σαι τὸ καϑεῖναι ἂν χρυσῆν σειρὰν ἐξ οὐρανοῦ τοῦ εἰς χλῆρον τῷ Διὶ λαχόντος xai 60 

ἐκδῆσαι αὐτὴν ἑνὸς τῶν τοῦ Ολύμπου ὄρους ἄκρων οἷα καὶ αὐτοῦ μέρους ovrog τῆς γῆς xci ἑνεῤῥιζω- 

μένου αὐτῇ καὶ τῇ τοιαύτῃ σειρᾷ πάντα ἑλκύσαι σὺν αὐτῇ γἢ σὺν αὐτῇ ϑαλάσσῃ χαὶ μετέωρα OÜcac^et. 

χαὶ ἴδε φανερὰν' χκἀνταῦϑα διαφορὰν Ὀλύμπου xoi οὐρανοῦ. ἐν οὐρανῷ γὰρ ἱδρυμένος ὁ Ζεὺς τῆς Gu- 
ρᾶς τὸ ἕτερον ἄχρον ἐχδῆσαι τοῦ ᾿Ὀλύμπου φησὶ, τοῦ ὕρους δηλαδή" xcà ὅτι τὴν ϑάλασσαν ὀχεῖ- 

σϑαι πᾶσαν οἶδεν ἐπὶ γῆς, μᾶλλον δ᾽ αὐτῇ. avvtoq αιρῶσϑαι, εἴ πὲρ ἀνελκομένης τῆς γῆς συνανασπα-: 

᾿σϑήσεται χαὶ ἡ ϑάλασσα. Ὁ δὲ ταῦτα λέγων Ζεὶς ἡ χατὰ τοὺς “τωικοὺς εἱμαρμένη ἐστὶν, ὃς καὶθ98 

πάντων περίεῖνῶι λέγει ἐν τῷ, τόσσον ἐγὼ περί τ᾽ εἰμὶ ϑεῶν περί τ᾽ εἰμὶ ἀνϑρώπων, τουτέστιν ὑπὲρ 

πάντα εἰμὶ τὰ περὶ γῆν καὶ τὰ ὑπὲρ αὐτήν. (Vers, d) ) Xovojv δὲ σειρὰν oi μέν qaot τὴν δίχην 

ἁλύσεως ἐπιπλοκὴν τῶν τεσσάρων στοιχείων κατὰ τὰς ἐν αὐταῖς ποιότητας, λεγομένην χρυσῆν διὰ τὸ 

φύσει : πολυτίμητον χαὶ διὰ τὴν ἐχ τοῦ ἡλίου ἐν αὐτοῖς χρυσαύγειαν, ἧς δὴ ἐπιπλοχῆς μεταποιηϑείσης 

ποτὲ ἄνω κάτω, φαοὶ, y: γήσεται τὸ πᾶν μεταστοιχείωϑθϑὲν, ἢ μεγάλῳ χειμῶνι ἄνωνλεν ἐκ dig. ἐν 

κατακλυσμῷ καὶ ἐξυδατώσει, ἢ μεγάλῳ ϑέρει χατὰ ἐκπύρωσιν. Θὲ δὲ χρυσὴν νοοῦσι σειρὰν τὰς τοῦ 

αἰῶνος ἡμέρας, αἵ χρυσῷ οἷον κέχρανται τῇ τοῦ ἡλίου λαμπρότητι καὶ a ὑσεέως δίχην ἀλλήλων ἐξήο- 
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τηνται, τὸν χαϑ' ἡμᾶς βίον συνδέουσαι, ληψόμεναί more πέρας καὶ αὐταὶ, xci τὸ πᾶν ἀναστοιχειώ- 
σουσαι, τοῦ Διὸς μένοντος ἀπαϑοῦς, ὃν ψυχήν φασι τοῦ παντὸς οἱ παλαιοί. Πλάτων δὲ αὐτὸν τὸν 

10 ἥλιον χρυσέαν λέγει σειρὰν; αὐτῷ γὰρ ἐκδεδέσϑαι τὸ πᾶν. ἕτεροι δὲ τοὺς χύκχλους τῶν πλανωμένων 

γοοῖσι χρυσέαν σειρὰν, ὧν ἀνωτάτω μὲν Ó τοῦ Κρόνου, πρόσγειος δὲ ὁ τῆς σελήνης, ἐν οἷς κύκλοις 

ἄλλο τε ἄλλως τῶν πλανητῶν συνιόντων πολλαὶ περὶ τὸ πᾶν᾽ γίνονται μεταβολαί. Οἱ δὲ Στωιχοὶ τὴν 
Διὸς ἀπειλὴν εἰς μόνην ἀλληγοροῦσεν ἐχπύρωσιν. ἐπεὶ γὰρ Ζεὺς μὲν ὁ αἰϑὴρ, χρυσῆ δέ, φασι, σειρὰ 
ὁ ἥλιος, εἰς ὃν κάτωϑεν ὥς neg εἰς καρδίαν ἀποχεῖται ἀναδιδομένη 7j τῶν ὑγρῶν ἀναϑυμίασις, ὅταν 
χρόνῳ ποτὲ ἀνελχομένη δι᾿ ἀναϑυμιάσεως, ὡς εἰχὸς, ἡ ϑάλασσα ἐπιλίπῃ, τότε δὴ τὸ πῦρ τροφῆς ἐφιέ- 

μένον ἀνελκύσει τὰ ἐν τῷ βάϑει τῆς γῆς ὑγρὰ καὶ λύσει καὶ αὐτὴν τὴν γῆν. καὶ ὃ μὲν Ζεὺς οὐ χαϑελ- 
κυσϑησεται, τὰ δὲ χάτω μετέωρα γένηται τοῦ πυρὸς κατισχύσαντος. τινὲς δὲ οὐ πολ υλογεῖν ἐθέλοντες 10 

γασὶ τὴν ἀπειλὴν ταύτην αἴνιγμα μοναρχίας εἰναι, καὶ ὡς ἑνὸς ἐξῆπται τὰ πάντα καὶ μιᾶς ἀρχῆς 575 
ἤρτηται. ὡς γὰρ ἐν τοῖς κάτω οὐκ ἀγαϑὺν πολυκοιρανίη, οὕτω χαὶ ἐν τοῖς ἄνω, xci πολλῷ μάλιστα 

ἐχεῖ. παρασημειοῦνται δὲ καὶ ὅτι, ὡς περ ὑπὲρ γῆς ἀὴρ μέχοι γερελῶν, εἶτα αἰϑὴρ ἀνωτέρω ἕως τῶν 
τοῦ οὐρανοῦ φαινομένων, οὕτω πως καὶ χάτω ix γῆς Zinc, ἀπὸ δ᾽ αὐτοῦ Τάρταρος. tipi δὲ 

20 ὕτι ἐχ τῶν ῥηθέντων "Quxgixày ἀπειλῶν ὁ δε ξιώτατος Ἡρόδοτος εἴρηκε κατὰ παραποίησιν τὸ, 7, δὲ 
ὅτε οὐρανὸς ἔσται ἔνερϑε τῆς γῆς καὶ ἡ γῆ μετέωρος ὑπὲρ τοῦ οὐρανοῦ. (Vers. 13.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ 
ὅτι ὁ ταπεινωϑεὶς ἐξ ὕψους ἐσχάτως ἐρεῖ ἂν ἐξ Ολύμπου ῥιφϑῆναι εἰς Τάρταρον ἠερόεντα τῆλε ua, 
ἔνϑα βάϑιστον βέρεϑρον. εἰ δὲ καὶ ἀμετάβατος ἡ ταπείνωσις, προσϑείη ἂν καὶ τὸ, ἔνϑα σιδήρειαί 

πύλαι καὶ χάλκεος οὐδός. καὶ τοιάδε μὲν ταῦτα. ( Vers. 10.) Τῶν δὲ τοῦ χωρίου λέξεων τὸ μὲν, 
ὃν ἂν ἐγὼν ἀπάνευϑε ϑεῶν νοήσω, διχῶς νοεῖται. ἢ γὰρ ὃν ἂν τῶν ϑεῶν νοήσω, ἢ ὃν ἂν νοήσω 20 
ἐθέλοντα ποιεῖν τόδε ἀπάνευϑε ϑεῶν, τῶν ἄλλων δηλαδὴ τῶν πειϑομένων μοι. Τὸ δὲ ἐγὼν μετὰ 
τοῦ Y σύνηϑες Ὁμήρῳ διὰ τὴν τοῦ ἃ ἐπιφοράν. Δωριεῖς μέντοι καὶ ἄλλως τὸ ἐγὼ σὺν τῷ V προφέρον- 
ται, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ ἐγώνγα, ἤγουν ἔγωγε. (Vers. 11.) Τὸ δὲ κωλύειν ἀρῆξαν Τρώεσσιν ἢ Δαναοῖσι 
τὴν βουλὴν ὑπολαλεῖ τοῦ Διὸς, ἣν ἐχεῖνός τε λέγειν βούλεται. εἰ γὰρ μηδεὶς μηδετέροις ἀρήγει, αὐτοῦ 
ἄρα καὶ μόνον ἔσται τὸ πᾶν τῆς μάχης. (Vers. 12.) Τὸ δὲ πληγεὶς νῦν μὲν ἀσαφὲς κεῖται, ἀλλαχοῦ 
02 διαρϑροῦται πλατύτερον, ἔνϑα καὶ ὄργανον φανεῖται πληγῶν τοιούτων ὃ κεραυνός. Τὸ δὲ, οὐ κατὰ 

ὅο χόσμον, ἀντὶ τοῦ ἀκόσμως, οὐκ εὐτάκτως, ἀλλὰ σὺν ϑορύβῳ. (Vers. 13.) ᾿Ηερόεις δὲ Τάρταρος 

ὁ σχοτεινὸς, ἐπεὶ φύσει μέλας ὃ ἀήρ" ὅϑεν καὶ τὸ, ἠέρα πολὺν ἔχευεν, ἤτοι σχότος κατέχεεν, ἢ) καὶ 
ἄλλως. 0 ἀὴρ αὐτόχρημα, ὡς πρὸ βραχέων γέγραπται. (Vers. 14.) Τὸ 02, τῆλε μάλα, ἐπίτασίς ἐστι, 
τοῦ πόῤῥω. διασάφησις δὲ αὐτοῦ τὸ, ἦχι βάϑιστον ἀπὸ γϑονὸς βέρεϑρον. βέρεϑρον δὲ τροπῇ τοῦ ἃ 30 
εἰς 8 γέγονεν ἐκ τοῦ βάραϑρον ὁμοίως τῷ πάϑος πένϑος, βάϑος βένϑος, οἷς ἀνάλογον κατά ye φωνὴν 

καὶ τὸ βρένϑος ἐ ἐπὶ ὑπε ἐρηφανίας παρὰ τῷ κωμιχῷ, ἐξ οὗ τὸ βροένϑειον, μῦρόν τι ἐχεῖνο περιᾳδόμεγον, 

ἐξ ὧν ῥῆμα τὸ βρενϑύεσϑαι ἢ ἤγουν χκατατρυφᾶν ἀλαζονικῶς. Ὅτι δὲ τὸ βέρεϑρον ζέρεϑρον ΔΙακεδόνες 

φασὶ, χαὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται. ( Vers. 15.) Ai δὲ σιδήρειαι τοῦ μύϑου πύλαι καὶ ὃ χάλκεος οὐδὸς, & nep 

καὶ ὃ “Ἵιδὴς à ἂν ἔχοι , τὴν διηνεκῆ xoi δυσεξίτητον τῶν κατὰ γῆς ὑδάτων καὶ πνευμάτων ἔγκλεισιν δηλοῖ, 

ὧν & τί ποτε προκύψει ἐν τοῖς ἄνω διὰ σεισμοῦ. τυχὸν ἤ πως ἑτέρως, δεινὰ γίνονται, ónoia xoi 0 τυφὼς 
ποιεῖ. (Vers. 18.) Τὸ δὲ πάντες ἐν τῷ, ἵνα εἴδετε πᾶντες, δύναται xai τοῖς ὄπισϑεν χολληϑῆναι. 
ἵνα ῇ; πειρήσασϑε πάντες, xai οὕτω δὲ κατευϑὺ γοηϑῆναι, εἴδετε πάντες. xai ὅρα τὸ πειρήσασϑε, 

παϑητικῶς λεχϑὲν coru ἔτι δὲ Σαὶ τὸ εἴδετε, χρόνου ὃν ἐνεστῶτος, χρηστὸν Ὁμήρῳ, ἐξ οὗ ὠὰ οὐ τὸ 

4o ἐκδεῖν καὶ ἰδέσϑαι καὶ ἰδὼν καὶ τὰ σὺν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ εἶδον. ἐχεῖνα γὰρ δευτέρου ἀορίστου εἰσὶ τοῦ 4o 

φαινομένου μυριαχοῦ. ἔστι δὲ αὐτοῦ xal πρῶτον πρόσωπον παρὰ τῷ ποιητῇ, οἷον, ἵνα ἘΣ ἄμφω. 
5 δὲ ὕστερον χρῆσις οὐ δεῖται ῥημάτων τοιούτων. (Vers. 19.) T) δὲ, ἐξ οὐρανόϑεν, δὶς λεχϑὲν 
περιττὴν ἔχει χαὶ αὐτὸ τὴν πρόϑεσιν, ὡς xci τὸ ἀπ ̓ οὐρανόϑεν xci ὅσα τοιαῦτα. Ἔχ δὲ τοῦ χρεμά- 

σαντὲς καὶ ὕλως ἐκ τοῦ χρεμῶ ϑέματος xoi τὸ χρήμνασϑαι γίνεται χαὶ τὸ, χρήμνη σεαυτὴν, καὶ 

ὃ χρημνὸς, xot ὅσα τοιαῦτα, τροπῇ δηλαδὴ τοῦ ἢ εἰς € xoi πλεονασμῷ τοῦ v. (Vers. 20: To δὲ 
cr 

ἐξάπτεσϑε ταὐτὸν τῷ ἐχκρέμασϑε, ἵνα δηλονότι καϑελχύσητε τὸν Δία πεδίονδε, ὃ ἐστι κάτω εἰς γῆν, 
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ὃ πέρ οὐκ ἂν δῆϑεν γένοιτο. δύναται δὲ εἶναι xoi ἀντὶ τοῦ ἅπτεσϑε, ὃ ὃ ἐστιν ἐπιλαμβάνεσϑε, περιτ- 
“τῆς οὔσης τῆς ἔκ προϑέσεως. Pvere 22.) T0 δὲ, ὕπατον μήστωρα, ἢ ὑφ᾽ ἕν vonuréov, tva δηλοῖ τὸν 

ὕπατον ἐν βουλευταῖς. 7 ἰδίᾳ μὲν τὸ μήστωρα, ἰδίᾳ δὲ τὸ ὕπατον. αὐτὸ δὲ διχῶς νοεῖται. ἢ γὰρ ἁπλῶς 

πάντων ὕπατον, ἢ τῶν ἀρχόντων, κατὰ τὸ, ὕπατε κρειόντων. Mijoreo δὲ Ζεὺς ὁ ἐν ἄλλοις μητιόεις 
καὶ μητίετα" εἰπεῖν δὲ NULVOFFQUV xci οὐδὲ Ha pex μητιέτης. (Vers. 21.) Toig δὲ τοῦ ἐρύω χρόνοις 

tel ἐνταῦϑα χρησάμενος ἐν τῷ, οὐκ ἂν ἐρύσαι Ἀξε, καὶ, ἐϑέλοιμι ἐρύσσαι, χαὶ, αὐτῇ γαίῃ ἐρύσαιμι, 50 

ἐπιμονὴν ἐποίησεν, ὡς xai ἐν τῷ, ἐξ οὐρανόϑεν. ( Vers. 24.) To 3i, αὐτῇ γαίῃ, αὐτῇ ϑαλάσσῃ, 

"Arrixoig σύνηϑες, ἐλλιπὲς τὴς σὺν προϑέσεως, ὁποῖον xoi τὸ, αὐτοῖς ἀνδράσι βεβύϑισται ναῦς, οὗ 

σύνϑετον τὸ αὔτανδρος, χαὶ ὁποῖον τὸ, αὐταῖς θουλαῖς ἐξόλοιτο. (Vers. 26. ) To δὲ δησαίμην ὃ ἔχει 

10 χαὶ ἐνεργητικὰ ἐν χρήσει. διφορεῖται γὰρ καὶ τὸ τοιοῦτον ῥῆμα κατά τε ἐνέργειαν χατά τε πάϑος. Με- 
τήορα δὲ τὰ κοινῶς μετέωρα. χαὶ ἔστι τοῦτο εὐπαραγωγότερον τοῦ κοινοῦ. ὡς γὰρ ἐκ τοῦ ἀείρω τὸ 
συζυγῶ παρῆορος ἵππος ὃ 7 παρεξευγμένος, οὕτως ix τοῦ ἀείρω τὸ κουφίξζω χαὶ ἀνωφορῶ τὸ μετήορον. 
ἐχεῖϑεν δὲ καὶ τὸ μετέωρον χατὰ περίεργον σκευωρίαν" éx τοῦ ἀείρω γάρ, φασιν, ἄοιρος ὁ εἰς ἀέρα ἐλα- 

φρισϑεὶς καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς € καὶ τῆς οἵ διφϑόγγου εἰς ὦ ἐν συνϑέσει μετέωρον. ( Vers. 27.) Τὸ δὲ, 

τόσσον ἐγὼ περίειμι πάντων, σχῆμα ἐστὶ συμπληρωτιχὸν, οὗ πολὺς νοῦς διὰ τὸ ἀορισταίνειν. τῷ γὰρ 
μεγαλείῳ τῶν εἰρημένων συμπαραμετρεῖται καὶ ἡ περιουσία τῆς ἰσχύος τοῦ Διός. ἐνταῦϑα δὲ καὶ ἐπα- 
ναφορὰ κατὰ χόμμα ἐστὶ τὸν βασιλιχὸν πρὸς τῷ τέλει λόγον καλλύνουσα. δῆλον γὰρ ὡς ἐπαναφωριχόν 
ἐστι τὲ, περί τ᾽ εἰμὶ ϑεῶν, περί τ᾽ εἰμὶ ἀνθρώπων. ᾿Ιστέον δὲ ὅλτι ἡ ῥηθεῖσα ἐξ οὐρανόϑεν χρυσέα δο 
σειρὰ zai εἰς βασιλικὸν γένος μεταλαμβάνεται τοῖς δητορικῶς ἐπιβάλλουσιν. ot καὶ τῶν ἑξῆς οὐχ ὀλίγα 

20 συμβιβάσουσι κατὰ χαιρὸν δεξιῶς εἰς ἐγκώμιον. ( Vers. 28.) Ὅτι ἔχπληξιν ἐπὶ ἀπειλῇ δηλοῖ τὸ, ὡς 
576 ἔφαϑ', οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀχὴν ἐγένοντο σιωπῇ, 0 ἐστι περιφραστικῶς ἐσίγησαν, μῦϑον ἀγασσάμενοι "696 

μάλα γὰρ χρατερῶς ἀγόρευεν, ἤγουν ἀποτόμως ἐλάλει. (Vers. 51. ) Δυσωπία δὲ “ἄρχοντος τραχυνο- 
μένου κατά τινων, τὸ, ὦ πάτερ ἡμέτερε, ὕπατε χρειόντων, εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν, € ὃ τοι; ἤγουν ὅτι σοι, 
σϑένος οὐχ ἐπιεικτόν" ἀλλ᾿ ἔμπης ὀλοφυρόμεϑα ὑπὲρ τῶν δεῖνα, οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες 

ὄλωνται, ὃ ἐστι zaxQ ϑανάτῳ οἰχήσονται. ( Vers. 55.) Ὃ δέ γε ζητῶν εἰρηναίαν τοῖς ἑαυτοῦ συμβου- 
λὴν ἔχ τινος ὑπερέχοντος εἴποι ἂν τό" ἀλλ ἤτοι πολέμου μὲν *aqstousD'a, εἰ σὺ χελεύεις, βουλὴν δ᾽ 10 

ὑποϑησόμεϑα τοῖς δεῖνα, 1j τις ὀνήσει, ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμένοιο τεοῖο, ἤγουν σοῦ ὀργι- 

σϑέντος. ᾿4ϑηνᾷ δὲ ταῦτα τῷ Au ὙΠ ὑπὲρ ̓ Δχαιῶν. ( Vers. 53. ) "Ere δὲ ὕπατος uiv, ὡς που καὶ 
ἀλλαχοῦ δηλοῦται» ὃ ὑπέρτατος, ἐξ οὗ γίνεται αὐτὸς χατὰ συγκοπὴν, ἀντικείμενος τῷ νειάτῳ, ταὐτὸν 

30 δὲ εἰπεῖν νεάτῳ, οὗ πρὸς ὁμοιότητα καὶ ἡ παρὰ τοῖς μουσικοῖς ὠνόμασται ὑπάτη τε καὶ γεάτη, χαὶ 
κατὰ χρᾶσιν νήτη. ( Vers. 52.) XÓévog δὲ οὐκ ἐπιεικτὸν κατὰ τοὺς παλαιοὺς δύναμις οὐκ εὐσυγχώ- 
ρητος, ἤγουν οὐ ῥᾳδίως εἴχουσά τινι. (Vers. 53.) Ὀλοφύρεσϑαι δὲ τὸ ὀλοῶς ἢ μετὰ ὀλυγῆς φύρε- 
σϑαι, δάκρυσι “δηλαδή. i 4 34.) Κακὸς δὲ οἶτος ὃ ἀπευχταιότατος καὶ διαστελλόμενος πρὸς 

ἑτεροῖον οἶτον, ὃν ἄν Tig εὔξηταί ποτε, ὃ δὴ σὺν ἄλλοις πολλοῖς εὕρηται καὶ ἡ Πηνελόπη ἐν Ὄδυσ- se 

σείᾳ ποιοῦσα. ix τοῦ οἱ δὲ ϑρηνητικοῦ ἐπιῤῥήματος ὁ οἶτος. ἀναπλῆσαι δὲ οἶτον τὸ τελευτὴν ϑανάτου 

ἐδεῖν. ταὐτὸν γὰρ ἀναπλῆσαι καὶ τελευτῆσαι. 0 ἐστι τελειῶσαι, πληρῶσαι. ( Vers. 56.) Τὸ δὲ ὑποϑη- 
σόμεϑα 1 ἀρχή ἐστι τῆς ποιητιχῆς ὑποϑημοσύνης τῆς aye is, j| ἀντίκειται ἡ χκακοϑημοσύνη " ἔτι δὲ 
χαὶ τῆς παρὰ τοῖς ὕστερον ὑποϑήκης καὶ τοῦ νουϑετεῖν, ὅ πέρ ἐστι νοῦν ἐντιϑέναι ἤγουν ἐμβάλλειν" 

ἔσως δὲ καὶ τῆς εὐϑημοσύνης. (Vers. 57.544.) Τοῦ δὲ ὀδύσσω χρῆσις μάλιστα καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ. Ὅτι 
4o ὁ οὕτω σφοδρῶς πρὸ βραχέων δημηγορήσας Ζεὺς ἤπιος γίνεται, μειλίχιόν τι καὶ ὕπουλον φϑεγξαμένης 

τῆς 4ϑηνᾶς. "Hoo μὲν οὖν, εἴ nio ἐλάλησεν, αἰνότατόν re προσεῖπεν ἂν τὲν Δία καὶ προσηρέϑισεν εἰς 
ϑυμόν" τοιοῦτον γὰρ 0 μῦϑος ἦϑος αὐτῇ ἀνεπλάσατο, καϑὰ | προδεδήλωται, n re xc μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ 
ὡς, εἰ ϑέλομεν ὅσοι Zdavaoig ἀρωγοὶ ἀντιπεσεῖν τῷ Διὶ, ἀχάχοιτο ἄν. χαὶ ἡ uiv "Hoa τοιαύτη. 

"dOnvà δὲ τεχνικῶς ὑπενδίδωσι, χαὶ ὀψὲ καὶ αὐτὴ λαλήσασᾶ, ὡς χαὶ ὃ Διομήδης πρὸ μιχροῦ ἐν τοῖς 

᾿Ἵχαιοῖς, εἰδέναι μὲν τὸ τοῦ Διός φησι σϑένος, ὀλοφύρεσθαι δ᾽ ὅμως ὑπὲρ you, ὡς ἐῤῥέϑη, xai 

τὴν Διὸς μὲν ἰσχὺν ὁμολογεῖ, προίΐσχεται δὲ ἐλέου εἰσβολὴν, ὡς οὐ ϑρασυνομένη κατὰ πατρὸς, ἀλλ᾽ 36 

ΟΟΜΜΈΝΤΟ ΙΝ Irrap. Tow. IT. Àa 
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οἰκτιξομέχῃ τοὺς ἐλεεινούς. καὶ ὁ πατὴρ ἐπὶ τούτοις πραύϑυμησας προσέφη ἐπιμειδήσας & mio καὶ 

ἑξης που ἐρεῖ" ϑάρσει Τριτογένεια, φίλον τέχος, οὐ νύ τοι υμῷ πρόφρονι μυϑέομαι, ἐϑέλω δέ τοι 

ἤπιος εἶναι. δποῖόν τι καὶ πᾶς εἴποι ἂν 7 πρὸς φίλον, μεταβαλὼν ἐκ Vbou εἰς πρᾳότητα. Καὶ opa ὕπως 

ϑυμὸς κολαχευόμενος μαλϑάσσεται καὶ xara τὰ δεινὰ τῶν ϑηρίων εἴχει τοῖς ru) ασσεύουσι. κατὰ γὰρ 

τὴν τραγῳδίαν. ψυχῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι, καὶ ὁ τῷ ϑυμουμένῳ εἴκων ἐν χαιρῷ τύχοι ἂν 

αὑτοῦ ῥᾳδίως ὅσον ϑέλει. St 3 39: ) Τριτογένεια δὲ ἀλληχορμκῶς ἡ φρόνησις, ἐπεὶ χατὰ “ημόκριτον 

τρία ) γίνεται ταῦτα ἐξ αὐτῆς, τὸ εὖ λο;ίζεσώαι, τὸ λέγειν καλῶς τὸ νοηϑέν, καὶ τὸ ὀρϑῶς πράττειν 
αὐτό. τελείας γὰρ ὄντως φρονήσε ἑως τὸ νοῆσαι, τὸ εἰπεῖν, τὸ ποιῆσαι, χαὶ πάντα καλῶς. ὁ δὲ μῦϑος 

οὕτω λέγει αὐτὴν ὡς ἐν τρίτῃ μηνὸς γεννηϑεῖσαν , ἢ ὡς ἐχ TOU Ζιὸς κεφαλῆς γενομένην, τριτὼ γὰρ, 
φασι, κατὰ γλῶσσαν Κρητῶν ἡ κεφαλή. ὡς δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ Τρίτωνος “Ζιβυκοῦ ποταμοῦ καλεῖται οὕτω, 10 

ἀλλαχοῦ δηλοῦται. “Ὅρα δ᾽ ἐν τοῖς εἰρημένοις ὅτι, καϑά που καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑιη, οὐ μόνον εἰς πάϑος 
4o ἀναλύεται ἡ Τοιτογένεια ὡς ̓γεννηϑε εἰσα noUiv, ἀλλὰ καὶ εἰς ἐνέργειαν, ὡς δεδήλωται ἐν τῷ τρία γεν- 

vàoa. οὕτω δὲ διχῶς καὶ ἡ ἠριγένεια, καὶ γὰρ ἡ τὸ 10 γεννῶσα. καὶ ἡ ἐν ἦρι γεννωμένη. ᾿Ιστέον δὲ 
ὅτι ὃ γεννῶν μῦϑος τὴν 4ϑηνᾶν ἐχ τῆς Διὸς χεφαλῆς ἐχορήγησέ τινι τῶν παλαιῶν ὑπόψυχρον νόημα 

τὸ καὶ σχωφϑὲν τότε, ἣν δὲ τοιοῦτον ὡς ᾿4γαϑαρχίδης ἱστορεῖ. εἰχὸς γὰρ αὐτὴν ἐκ τῆς ἀιὸς κεφαλῆς 

γεννηϑεῖσαν ἔχειν τῶν ἀγαϑῶν τὸ κεφάλαιον. (Vers. 40.) Πρόφρονα δὲ ϑυμὸν ἢ τὸν πρόϑυμον 
λέγει, καϑὸ καὶ προϊὼν ἐρεῖ, πρόφρων χατέγευσε Κρονίων, ?) κατὰ Πορφύριον, τὸν ὑπέρφρονα, ἤτοι 
χαταφρονητιχόν. οὕτω καὶ πρὸ ὀλίγων, πρόφρων ἐϑέλοιμι ἐρύσσαι, ἀντὶ τοῦ πρόϑυμος καὶ ὑπὲρ 
ἐμοῦ αὐτοῦ φρονῶν ἢ ἀντὶ τοῦ ὑπέρφρων xoi τοὺς ἄλλους περιφρονῶν. ( Vers. 41.) Ὅτε ἐν τῷ, ὑπ᾽ 

50 ὄχεσφι τιτύσχετο χαλχόποδ᾽ ἵππω, ὠκυπέτα, χρυσείῃσιν ἐθείρῃσι χομόωντε, & meg "ἔπαινος ἵππων 511 
εἰσὶ, χαλχόποδες μὲν οἱ στεῤῥόποδες καὶ, ὡς ἀλλαχοῦ ἐρεῖ, χρατερώνυχες. ( Vers. 42.) Τὸ δὲ ὠχυ- 
πέτα ἔοικε τὸν ἵππον ἐτυμολογεῖν, ὃς παρὰ τὸ Ἱπτασϑαι ποσὶ λέγεται. ὃ γὰρ ποσὶν ἱπτάμενος καλῶς 
ὠκυπέτης τε εἶναι λέγεται καὶ οὐκ ἄκων πέτεσϑαι, ὡς μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ. “Ὅρα δὲ καὶ ὅτι ἐπὶ τῆς αὐτῆς 
κειμένων σημασίας τοῦ ϑρὶξ καὶ ἔϑειρα καὶ κόμη, ἀλλαχοῦ μὲν χαλλίτριχες λέγονται ἵπποι. οἷς καὶ 
ψήχτραις αἱ τρίχες κτενίζονται κατά τινα τραγιχον, ἐνταῦϑα δὲ καὶ ἡ κόμη καὶ ἡ ἔϑειρα κατὰ μύϑου 

θο csuvo* rire προσαρμύττεται αὐτοῖς, ἐν τῷ, ἐθϑείραις κομόωντες. ἔριον μέντοι οὐκ ἂν τολμήσῃ τις 
ὅλως ἐνταῦϑα προσάψαι, εἰ χαὶ ὃ χωμικὸς ὄνου πόκας ἔπαιξε. διαφορὰ δὲ τριχὸς καὶ ἐρίου καὶ ἐν τῷ, 

τρίχας ἀντ᾽ ἐρίων ἐποχίξατο. γίνεται δὲ ἡ ἔϑειρα x τοῦ ἐθείρω ῥήματος, 0 περ ἐν τοῖς ἑξῆς που ῥηθή- 
θθ7σεται, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἐϑειράδες τὸ γένειον. ἵπποι δὲ Διὸς εἰσὶν οἱ ῥηθέντες, οὖς τεχνηέντως ὑπέζευξεν 

ἅρματι" τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ τιτύσχετο᾽ ἡνίκα εἰς τὴν Τρωικὴν δὴν κατῆλθε διοικήσων τὰ κατὰ τὴν 30 
μάχην αὐτὸς μόνος , μετὰ τὸ ἀπειλιίσασϑαι τοῖς λοιποῖς ϑεοῖς. ( Vers. 41.) Ἔστι δὲ τὸ τιτύσκετο λέξις 
ἀμεταχείριστος πεζολεχτοῦντι ῥήτορι, εν μένῃ ἀπὸ τοῦ τύχω τὸ κατασχευάζω πλεονασμῷ τοῦ G καὶ 
ἀναδιπλασιασμῷ ᾿Ιωνικῷ, va ἢ λέγων τὸ ζευγνύειν περιφραστικῶς τιτύσχειν ὑπ᾽ ὄχεσφιν ἤγουν σκευά- 
ζει» ὑφ᾽ ἅρματι. (Vers. 47. sqq. ) Ὅρα δὲ ὅπως χρυσῷ περιλάμπεται ὃ Ζεὺς, ὅτε εἰς τὸ χατὰ τὴν 

ῥηϑεῖσαν᾽ δὴν Γάργαρον κατήρχετο" 7j ξυνωρίς τὲ γὰρ τῶν Ἱππων αὐτῷ χρυσέαις, ὡς ἐῤῥέϑη, ἐϑ εἰ- 

θαις XOU Cs οὐ μὴν xar ἄλλους φαιαῖς ἢ μελαίναις ἢ) λευχαῖς ἢ ψαραῖς. χρυσὸν δ᾽ αὐτὸς, ἤγουν zQv- 

σέαν σχευὴν, ἔδυνε περὶ χοροί" γέντο δὲ, τουτέστιν εἵλετο, ἱμάσϑλην χρυσείαν; εὔτυχτον. ὃ δ᾽ αὐτὸς 
καὶ τὴν οὐρανίαν πρὸ τούτου σειρὰν ἐξ ὁμοίας VAng συνεκρότησε. προϊὼν δὲ καὶ χρύσεα τιταίνει 

τάλαντα. χρύσειος δὲ καὶ ὁ ϑρόνος αὐτῷ. οὕτω χαίρει τῷ χρυσῷ καί που κατὰ τὸν Δῖιδαν, xai αὐτῷ 
10 χρυσός ἔστι πᾶν οὗ ἂν ἅψηται. ᾿Ιστέον "δὲ ὅτι οἱ àx μαϑημάτων ἀνήκειν φασὶν “Ηλίῳ τὸν χρυσὸν, 4o 

ὡς τῇ Σελήνῃ ἄργυρον, Κρόνῳ δὲ μόλυβδον, καὶ ἄλλῳ τῶν πλανωμένων ἕτερόν tt τῶν μετάλλων. διὸ 
χαίρειν χρυσῷ λέγεται καὶ ὃ Ζεὺς, καϑύτι xai εἰς .freen ἀλλ vr qoem ποτὲ κατὰ τὸν εἰπόντα" ὃ μὲν 

δὴ μέγας ἐν οὐρανῷ Ζεὺς πτηνὸν ἅρια ἐλαύνων. xoi μὴν εἰ καὶ εἰς αἰϑέρα ὃ Ζεὺς ἀλληγορεῖται, 

ἁρμόττει αὐτῷ διὰ τὸ πυρῶδες εἴτουν προ ἰδὲς χαὶ οὕτω λαμπρὸν ὃ χρυσὸς, ἐπεὶ καὶ ὃ αἰϑὴρ διχῇ 

οὕτω λέγεται" ἢ γὰρ παρὰ τὸ αἴϑειν, ὃ ἐστι καίειν, πυρὸς δίκην zara τινας, ἢ παρὰ τὸ αἴϑειν ἤγουν 

λάμπειν, ὅϑεν καὶ ὃ ἀστὴρ, εἰ xci μάλιστα τοῖς σοφοῖς ἀρέσκει παρὰ τὸ αἰεὶ ϑεῖν αἰϑὴρ λελέχϑαι, 
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διὰ τὸ κατ᾽ αὐτὸν ἀεικίνητον gvrcoqeioouívov τῷ οὐρανῷ. ἐὰν δὲ καὶ εἰς οὐρανὸν ὁ Ζεὺς μεταλαμβά- 
γηταί ποτε, ὠκείωται καὶ οὕτως αὐτῷ ὃ χρυσὸς, ὀρϑῶς μὲν διὰ τὸ ἀνέφελον αὐτοῦ zc ἀληϑῶς αἴϑριον, 

εἰ χαὶ χαϑ' ἕτερον τρόπον χάλκεος λέγεται, κατὰ δέ γετὸν μῦϑον διὰ τὸ καὶ χρυσέοις δώμασι πλήϑειν 
χαὶ χρύσεον δάπεδον ἡπλωμένον ἔχειν. συντελεῖ δὲ πρὸς νοῦν τοιοῦτον καὶ εἴ τι που χρύσεον λέγεται 
νέφους. καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦτα. (Vers. 45.) Ὅτι δὲ Δωρικὴ λέξις τὸ γέντο, γενομένη ἐκ τοῦ ἕλετο, 
δηλοῦται ἀλλαχοῦ. ὁ δὲ *rímog οὗτος χρήσιμος καὶ εἰς χρυσοῦ καὶ εἰς πλουσίου ἐγκώμιον. Ὅτι τὸ 20 
πέτεσίλαι τοὺς τοῦ Διὸς Ἱ ἵππους μεσσηγὺς γαίης τε χαὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος σύμβολίν ἐστι τοῦ ἀλλη- 

γορεῖσϑαι αὐτὸν εἴς τὲ ἀέρα καὶ εἰς αἰϑέρα, στοιχεῖα ταῦτα πλ ἡροῦντα τὸ μεταξὺ γῆς τε zal οὐρανοῦ. 
τῆς δὲ εἰς ἀέρα τοῦ “ιὸς ἀλληγορίας ἐμφιαντικὸν utt ὀλίγα καὶ τὸ, κατὰ δ᾽ ἠέρα πουλὺν ἔχευε, τῶν 

10 αὐτοῦ ἵππων δηλαδὴ ἔνϑα τὸ πουλὺν ϑηλυκοῦ γένους φασὶν οἱ παλαιοὶ, χαϑὰ καὶ τὸ ἠέρα. καὶ ἔστιν 
ἡ λέξις ᾿Ιωνιχὴ ὁμοίως τῷ, πουλὺν ἐφ᾽ ὑγρήν. (Vers. 47.) Ὅτι ἐν τῷ, "Inv δ᾽ ἵχανε πολυπίδαχα, 
Pb ϑιρῶν, Τάργαρον, τῷ μέρει τὸ OÀOV συμπεριείληπται, ὡς καὶ πρὸ τούτων πολλὰ τοιαῦτα 

σεσημείωται. καὶ ἔστι πλατὺς τρόπος ποιητικὸς προτάσσειν τὸ ὕλον, εἶτα ἐπάγειν τὸ μέρος διὰ caqr- 

ver. ὅλον μὲν γὰρ ἡ làn, μέρος δὲ τὸ 1 ἀρ) ἄρον, καὶ μέχρι νῦν τηροῦν τοὔνομα, χληϑὲν οὕτω διὰ 

τὰ ἐκεῖ, ἀναδιδόμενα ὕδατα, xci τὸν ἐντεῦϑεν ποιὸν ἦχον ἐξ οὗ χαὶ ἐφ᾽ ἡμῶν τὸ ἀναγαργαρίζειν λέγε- 

ται καὶ 0 γαργαρεών. Οἱ δέ φασι τρία εἶναι τῆς long ἀκρωτήρια, 1 ἄργαρον, “εχτὸν, «ΨφΦαλάχραν" 

τοῦ δὲ ] αργάρου τοὺς οἰχήτορας 1 αργαρεῖς λέγεσθαι, αὐτὸ δὲ οὕτω χληϑῆναι χαϑ' ὁμοιότητα τοῦ ἐν 
ἡμῖν γαργαρεῶνος, "λήγοντος ἀπὸ παχέος εἰς ὀξύτερον. Τὴν 02" ἴδην πολυπίδακα λέγει. διότι καὶ τοῦ 30 

l'aoyagov δίχα πολυπόταμός ἐστιν, ὡς χαὶ ἐν τοῖς ἑξῆς ῥηϑεησε ται. κοινότερον δὲ τὸ πολυπίδακα, ἐκ 

20 τοῦ πίδαξ πίδακος, οὗ ἀναδραμόντος εἰς εὐθεῖαν, ὡς δηλοῖ τὸ πολυπιδάχου, εἴη ἄν ποτε καὶ ἡ αἰτιατικὴ 

πολυπίδαχον. ἐκ τοῦ πιεῖν δέ, φασιν, ἡ πίδαξ, 5 ἐκ τοῦ πιδύειν, O ἐστιν γῆϑεν ἄλλεσθϑαι. αὐτὸ δὲ 
zar ἐναλλαγήν, φασιν, “Ιἰολικὴν ἐκ τοῦ πηδᾶν γίνεται, ἀφ᾽ οὗ καϑ' ὁμοίαν τροπὴν xci πιδύεσσα 

578 ἡ χάϑυγρος. ἐκ δὲ τοῦ πιδύειν xoi Πιδύτης xvgiov, ὡς ἐκ τοῦ ἡπύειν δ᾽ Ππύτης. ΜΔῆητέρα δὲ ϑηρῶν 
τὴν δὴν φησὶν ἀντὶ τοῦ πολύϑηρον. ϑηρίον δὲ παρὰ τοῖς παλαιοῖς πᾶν ἄλογον ζῷον, ὅπου ye καὶ 

τὸν ine ϑηρίδιόν τι λέγουσιν οἱ σοφοί. κυρίως δέ, φασι, ϑῆρες, οἱ ἢ ϑέειν ῥᾷον δυνάμενοι xarà τὴν 
παρὰ Σοφοχλεῖ ϑῆρα ἔλαφον, ὁποία τις καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ κεῖται, ἢ καὶ φϑείρειν, ὅϑεν καὶ ἐτυμολο- 
γεῖσϑαι ὃ ϑὴρ λέγεται ὡς οἷα φϑεὶρ, εἰ καὶ ἡ ἀπέλευσις τοῦ /] μετήλλαξε τὴν τῆς διφϑόγγου γραφὴν 
εἰ» τὸ τῆς ἀναλογίας n. Ὅτι δὲ φϑεῖσες διὰ διφϑὸ; γ7γου καὶ οἱ ϑῆρες, ἐν τοῖς εἰς τὴν Βοιωτίαν δεδήλω- 

ται. ἱστορεῖται δὲ χαὶ ὄφεις τὴν Ἴδην ἐνεγκεῖν ποτὲ, ot xai ἐλάφους, φασὶν, ἀνήρουν εἰλούμενοι περὶ 

3o τὰ oxf'Àg αὐτῶν xoi περὶ τοὺς αὐχένας xci δένδροις προσαρτῶντες αὐτούς. ' loréov δὲ καὶ ὅτι γυναικὶ áo 
pi voy, ἀδίκων παίδων μητρὶ, ἁρμόσοι ἄν nore τὸ προσρηϑῆναι Ἴδην πολυπίδακα, μητέρα ϑηρῶν. 

χαὶ πόλις δὲ ἢ χώρα γέμουσα ἀνδρῶν ἀδίχων μήτηρ ἂν ϑηρῶν λέγοιτο, χαϑά ποτε καὶ πόλις που ἢν 
πονηρῶν, ὡς αἱ ἱστορίαι δηλοῦσι, καί τις ἑτέρα συνηγόρων τοιούτων, ἀφορισϑέντων ἐν αὑτῇ διὰ τὸ 
καχουῤγεῖν περὶ τὴν δικαιοτάτην ϑέσιν τῶν νόμων.  ( Vers. 48.) “72ἐγει δὲ ὁ ποιητὴς, og καὶ τέμενος 

τῷ Διὶ ἐν τῷ 1 αργάρῳ ἢν, ὑποῖα πολλαχοῦ εἴρηται, βωμὸς τε ϑυήεις, ὡς ϑυσιῶν 7ινομένων ἐν τοῖς 

ὑψηλοῖς, χαϑὰ πολλαχοῦ φαίνεται, ἢ καὶ ὡς εὐώδους τοῦ τόπου ὄντος, παρὰ τὸ ϑύος, ἐξ οὗ καὶ 

νέος ϑυόεν, ov μὴν ϑυῆεν κατὰ τὸν διχῇ οὕτω νοούμενον βωμόν. χαὶ εἰσορᾶσϑαι δέ φησιν ἐχ τῶν 

τῆς [one ἀδρυψῶν Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας yov, ὡς καὶ ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα ἐρεῖ xat δοχεῖ παρα- 

λάλημα εἶναι τοῦτο ἐτυμολογικόν. εἰ γὰρ ἐκεῖϑεν εἰσορᾷ ὃ Ζεὺς τὰ εἰρημένα ὡς τοῦ τύπου δεξιοῦ ὄντος 

ho ἰδεῖν, ὀρϑῶς ἄρα δὴ τὸ Opog ἐκεῖνο λέγεται. ὁ δὲ γεωγράφος Ἰ ἄργαρα οἷδε καὶ πόλιν, εἰπών" Γάρ- 

yaon τόπος ἐν τοῖς ἄνω μέρεσι τὴς Ἴδης, ἀφ᾽ οὗ ἔαργαρα, 3 πόλις “λικχή. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι Διὸς χατέ- 

λευΐσις παρὰ τῷ ποιητῇ γίνεται, ὅπου ἄξια λύγου lo; ἃ τελοῦνται κατὰ εἱμαρμέν ἢ» τινὰ, ὡς καὶ νῦν 50 

καταπραχϑήσ: ται. (V ers. 53.) "Ort xac nto ἀλλαχοῦ ἡ ix πρόϑε σις ἀντὶ τῆς μετὰ λαμβάνεται, 

οὕτως ἐνταῦϑα ἡ ἀπὸ ἐν τῷ, οἱ δ᾽ ἄρα δεῖπνον ἕλοντο ᾿“'χαιοὶ ῥίμφα χατὰ κλισίας, ἀπὸ δ' αὐτοῦ ϑω- 

ρήσσοντο. Τρῶες δ᾽ αὖϑ' ἑτίρωϑεν ἀνὰ πτόλιν ὡπλίζοντο παυρύτεροι" μέμασαν δὲ χαὶ ὡς ὑσμῖνι μά- 

χεσϑάι, χρειοῖ ἀναγκαίῃ, 0 ἐστιν ἀναγκαστιχῇῆ, πρό re παίδων καὶ πρὸ γυναιχῶν, ἐν τούτοις γὰρ τὸ, 
Aaa 
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60 ἀπὸ δ᾽ αὐτοῦ ϑωρήσσοντο, ἀντὶ τοῦ μετὰ τὸ δεῖπνον. "τὰ δὲ συχνὰ ἐνταῦϑα πάρισα, τὸ ἕλοντο, ϑωρήσ- 
σοντο, ὡπλίζοντο, ἀνεπιτηδεύτως χεῖνται πρὸς κάλλος φυσικὸν. Ὅρα δὲ χαὶ ὕτι ἀντιπαρέϑετο ἀλλή- 
λοις ὡς ἰσοδύναμα τὸ ϑωρήσσοντο xci ὠπλιζοντο. πλειόνως μέντοι τὸ ὁπλίζεσϑαι ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς 

θθϑεὺ "τρεπίζεσϑαι λέγεται. (Vers. 55.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι δειπνῆσαι εἶτα ϑωρήσσεσϑαι τοὺς ᾿“ΙΪχαιοὶς 

εἰπὼν ἐπὶ Γρώων σιγᾷ μὲν τὸ δεῖπνον συντομίας τρόπῳ. λέγει δὲ μόνον καὶ αὐτοὺς ὁπλίζεσθαι. ἔνϑα 
ὅρα xai τὸ ἀνὰ πτόλιν, ὡς μὴ πάντων τῶν Ἰρώων ἔξω μεινάντων, εἰ καὶ ὁ “ἔχτωρ διὰ τὸ ἀναγκαῖον 

παρέμεινεν. Ὅτι δὲ παυρότεροι Τρῶες ᾿ἡχαιῶν, ἤδη πρὸ τούτων σαφῶς δεδήλωται. ( Vers. 56.) τὸ 

δὲ ὑσμῖνι ὕτι μεταπλασμοῦ πάϑος ἔχει, προείρηται χαὶ αὐτό. ἐῤῥέϑη δὲ, ἑσμῖνι μάχεσϑαι, πρὸς 
διαστολὴν τοῦ ἄλλως πως μάχεσϑαι, ὁποῖόν τι χαὶ τὸ διὰ λόγων piv ἐστί. καὶ ἔστι τὸ ὑσμῖνι μάχε- 

σϑαι ταὐτὸν τῷ χερσὶ μάχεσϑαι κατὰ τὸ, χερσὶ μὲν οὔτε μαχέσσομαι. (8.5. 57.) Τὸ δὲ, χρειοῖ 10 

10 ἄναγ"χαίῃ, καὶ τούτους ἀναγχαίους ὑπεμφαινει πολεμιστὰς xara τοὺς ἐν τῇ Ὀδυσσείᾳ ῥηϑέντας τῷ 
ποιητῇ. ᾿Ιωνικὸν δὲ τὸ yoaoi* χρεία μὲν γὰρ τὸ κοινόν. ὁ δὲ ἑωνιζων χρδιὼ λέγει, χρέος δὲ οἱ τραγικοὶ, 
πολλάχις δὲ καὶ χρῆμα. VES 57. ) Τὸ δὲ, πρὸ παίδων zat γυναικῶν, ἀντὶ τοῦ ὑπὲρ τῶν φιλτάτων. 
xai εἴλ ἡπται γὺν ἡ apo ἀντὶ τῆς ὑπερ, ἄλλως 1j πὲρ ἐπὶ τοῦ, ϑυμῷ πρόφρονι. ἐκεῖ μὲν γὰρ κατὰ Πορ- 
φύριον ὑπερηφανίας ἡ λέξις δηλωτικὴ, ἐνταῦϑα δὲ φανερῶς προστασιας. δῆλον δὲ ὡς ὁ πρὸ τοιούτων 

μαχόμενος τὸν κυρίως πρόμαχον συντίϑησιν. (Vers, 58.) Ὅτι ἔχχυσιν λαοῦ ἀπὸ πόλεως δηλοῖ τὸ, 
πᾶσαι δ᾽ ὠίγνυντο πύλαι, ἐκ δ᾽ ἔσσυτο λαὸς, πεζοί U^ ἱππὴές τε, πολύς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει, 0 δὴ καὶ 
μετ᾽ ὀλίγα κεῖται. γίνεται δὲ τὸ ὠίγνυντο, ἀπὸ τοῦ οἴγω οἴγνω οἰγνύω οἴγνυμι ὁμοίως τῷ ἀχνύμενος καὶ 570 
τοῖς ὁμοίοις, ἃ πολλαχοῦ ἐδηλώϑη. (ΜΝ 815. 59.) Ὁ ὀρυμαγδὸς δὲ λέγεται μὲν ὅτε μέτρου χρεία καὶ 
ὀρυγμαδός. κεῖται δὲ οὐ μόνον ἐπὶ πολέμου κατὰ ὀνοματοποιίαν xcl ἐπὶ ἤχου τομῆς ξύλων χυρίως ἔν 20 

ὄρεσιν, ἀλλὰ χαὶ ἁπλῶς ἐπὶ ϑορύβου μεγάλου. (Vers, 58.) Τὺ δὲ, πᾶσαι πύλαι, δεδήλωται καὶ 
ἀλλαχοῦ ὡς οἱ μὲν ἐπὶ δύο μόνων πυλῶν ἡρμήνευσαν, οἱ δὲ ἐπὶ πολλῶν. ( Vers. 60.) Ὅτι συμβολῆς 

20 πολέμου ἐχφραστιχὸν τὸ, οἱ δ᾽ ὅτε δὴ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵχοντο, ovv ῥ᾽ ἔβαλον ῥινοὺς, καὶ 

ἑξῆς, οἱ καὶ ἐν τῇ δ΄ ῥαψῳδίᾳ πέντε στίχοι. καὶ σημείωσαι καὶ ἐν τούτοις ὡς οὐκ αἰδεῖται ταὐτολο; ὧν 

ὃ ποιητὴς ἐν τοῖς ἐπιτυχῶς γραφεῖσι, καὶ ἔνϑα ovx ἔστι φράσαι κάλλιον. δῆλον δὲ rt τοῦ, συνέβαλον 

ῥινοὺς, περιφραστικὴ ἑρμηνεία ἐν τῷ ἐφεξῆς στίχῳ r0, ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι ἔπληντο ἀλλήλαις. 
( Vers. 66.) Ὅει αὔξησις ἡμέρας λέγεται καϑ' “Ὅμηρον τὸ ἀπὸ πρωίας μέχρις ἡλιακοῦ μεσουρανήματος, 

τὸ δ᾽ ἐντεῦϑεν φϑίνειν ἡ n ἡμέρα δοκεῖ, ὁϑεν τὴν δίσιν “ισχύλος ἡλίου λέγει φϑινάσματα. δηλοῖ δὲ τὴν 

ῥηϑεῖσαν αὔξην ὁ ποιητὴς καὶ νῦν ἐν τῷ, ὄφρα μὲν ἠὼς ἣν vci ἀέξετο i ἱερὸν uc, τόφρα μάλ ἀμφοτέρων 
gas d ἐξ πίπτε δὲ Ace, διὰ τὸ τῆς μάχης δηλαδὴ ὦ ἰσόῤῥοπον᾽ ἤμος δ᾽ ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἄμφι; 3ε- 30 

βήχει xot ἑξῆς. 0 παραφράζων ὁ Σοφοχλῆ jg φησίν" ἐν. αἰϑέρι μέσῳ κατέστη λαμπρὸς ἡλίου κύχλος. ᾿Ηὡς 

δὲ ἐνταῦϑα 3j ἡ πρώτας ἵνα λέγη, ὅτι ἕως ὄρϑρος ἦν, εἶτα. καὶ ἕως οὗ ios D ἡμέρα" » καὶ ἄλλως, 

ἠὼς ἡ μεσημβοία, ἵνα ῃ ὃ λόγος τοιοῦτος, ἕως μεσημβρία ἦν, τουτέστιν ηὔξετο ἱερὸν ἦμαρ. ὡς τοῦ 

So καὶ συνδέσμου διασαφητικοῦ ὄντος τοῦ, ἠὼς ἦν. (Vers. 65.) Τὸ δὲ ἀέξεσϑαι πρωτο τυπόν ἐστι τοῦ 
αὔξεσθαι. ἔχω γὰρ ἕξω τὸ ἐπέχω, καὶ ἀέξω τὸ οὐχ ἐπέχω, χαὶ κράσει ἄξω, ἐξ οὗ, ἵνα μὴ συνεμπίπτῃ 

πρὸς τὸ ἄγω ἄξω τὸ φέρω, καὶ ἄγω ἄξω τὸ χλῶ, πλεονασμῷ .dioAuxQ τοῦ ὃ γίνεται αὔξω. xol ἔστιν 
ἀέξεσϑαι τὸ μὴ ἐπέχεσϑαι τῆς κατὰ φύσιν προχοπῆς ἀλλ᾽ εἰς μέγεθος προχωρεῖν μεῖζον τοῦ χκαταρ- 
χάς. “Ἱερὸν δέ, Heu nueo λέγει τὸ πρὸ μεσημβρίας, ἐν o ἔϑυον ὡς τὰ πολλά. τὸ γὰρ μεσημβρινὸν 

τοῖς κατοιχομένοις ἀπένεμον εἰς γοάς. οὐδὲν δὲ χωλύει νοῆσαι ἦμαρ ἱερὸν ἐνταῦϑα καὶ τὴν ὅλην 
ἡμέραν διά rs τὸ ἐντελὲς καὶ διὰ τὸ κατ᾽ αὑτὴν μόλιστα ἕιπραχτον τῶν ἐϑελόντων ἐργάζεσθαι, 0 δὴ Ao 
ϑεοφιλ ig ὃν ἑτρολογεῖσιαι τὴν ἡμέραν ποιεῖ. εἰ δὲ καὶ καϑ'  Hotooov μακάρων τοι νύχτες ἔασιν, εἶεν ἂν 
τοιαῦται xoi αἱ ἡμέραι, διόπερ ἱεραὶ καὶ αὐταί. C Vers. 67.) To ài, ἀμφοτέρων Bie ἥπτετο, πίπτε 

δὲ λαὸς, παράφρασις μέν ἐστι τοῦ, μάλα πολλοὶ ἔπιπτον ἑχατέρωϑεν. ἐκ μέρους δὲ ουνεχδοχιχῶς εἶπε 
ἀρτὸ βέλε᾽ ἥπτετο, οὐ γὰρ πᾶντες ἐβάλλοντο, ἀλλ ὡς εἰχὸς, xci ἄλλως ἐπλήττοντο. * ( Vers. 69.) Ὅτι 

αἰνιττόμενος ὃ ποιητὴς τὴν τῆς μοίρας καὶ περὶ τὰ πολεμικὰ διπλόην ζυγοστατοῦντα πλάττει νῦν τὸν 
δία, ὃς εἰς ιιοῖραν ἐκλαμβάνεται, καὶ ἐν πλάστιγγι τιϑέντα δύο κῆρας ϑανάτου Τρώων τε καὶ ᾿Δχαιῶν, 
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μίαν δηλαδὴ ὑπὲρ ἑκατέρου στρατεύματος, καὶ εἰς ζυγοῦ ῥοπὰς ἄχει τὸ δισταζόμενον. φησὶ γάρ" καὶ 

τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταιγε τάλαντα, ἐν ὁ᾽ ἐτιϑει δύο χῆρε τανηλέγέος θανάτοιο, Τρώων Ó' ἱπ- 

ποδάμων xaL diowov χαλχοχιτώγων, ἕλχε δὲ μέσσα λαβὼν, ῥέπε δ᾽ αἴσιμον Tua ᾿“Ι͂χαιῶν. εἰτα ἑρμη- 

Ἄγεύων τὸ ἐῤῥεπὲν ἐπάγει" αἱ μὲν gay xotg ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτεί ep ἐζέσϑην, ( Vers. 73.) Τρώων 50 

δὲ πρὸς οἱρανὸν εὐρὺν ἄερϑεν, ἤγουν ἤρϑησαν μετέωροι. δηλοῖ δ᾽ ἐν τούτοις τὸ, ὡς ἐῤῥέϑηη, τῆς μοί- 

ρας διπλοῦν. διχῶς γὰρ αὕτη. καὶ τὸ μὲν αὐτῆς ἠναγκασμένως εἵμαρται, οἷον τὸ δεῖν τὸν γενόμενον 
ϑανεῖν, οὗ πὲρ οὐδὲ πράττειν ὁ μῦϑος δοξάζει τὸν Δία, ἕτερον δὲ τὸ ἢ Üarrov ἢ βράδιον ἢ εὐτυχῶς 

ἢ δυστυχῶς εἱμαρμένον, καὶ οὕτως J ἄλλως γινόμενον, οὗ δεσπόζειν τὸν dua φησὶ καταλείπων TL καὶ 
ἐφ᾽ ἡμῖν" τὸν γοῦν ᾿άχιλλέα διτταὶ οὕτω κῆρες λέγονται φέρειν εἰς inv, ὡς πολλαχοῦ εἴρηται. ποιεῖ 60 

δὲ ὃ αὐτὸς Ζεὺς χαὶ ἕν τοῖς ἑξῆς ὁμοίαν iv; /00TGrNGtY ἐπὶ “Σαρπηδόνος καὶ Π]ατρόκλου, zai ἐπὶ ᾿4χιλ- 

λέως δὲ μετὰ ταῦτα καὶ “ἔχτορος, διὰ τὸ τῶν προσώπων ἀξιόλογον. Ὅτι δὲ τάλαντον χυρίως ἐπὶ 

"ζυγοῦ διὰ τὸ τάλαν yovv καρτερικὸν τοῦ ὀργάνου, καὶ ὅτι ὁμωνύμως τῷ ὀργάνῳ λέγεται τάλαντον 9 
καὶ τὸ ζυγοστατούμενον, καὶ ὕτι τὸ ῥέπειν χυριωτάτη λέξις ἐ ἐπὶ τοῦ χάτω βαρεῖσϑαι τὲν σταϑμὸν, ἀφ᾽ 

οὗ xal ἑτεροῤῥεπὴς πλαστιγξ χαὶ δίκη χαὶ φιλια, καὶ ὅτι τὰ μὲν κάτω xai πρόσγεια δυστυχίας τίϑεται 
σύμβολα, ϑνητότητος γὰρ τόπος τὰ περὶ γῆν, ἡ δέ ye μετέωρος πλάστιγξ εὐτυχίαν δηλοῖ xoi ἐνηρτημέ- 

νήν ζωὴν διὰ τὸ τῶν ἄνω μαχρόβιον, καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς φανήσεται. "νῦν δὲ παραπηχτέον τῷ λόγῳ ὅτι το 
τε πλείστη τῷ παντὶ διαφορὰ εἰπεῖν χρύσεια τάλαντα, ὡς ἐνταῦϑα, καὶ αὐ πάλιν χρυσοῖο τάλαντα, 
ὡς ἀλλαχοῦ" καὶ ὅτε τάλαντον ἑνιχῶς καὶ τάλαντα πληϑυντιχῶς κατὰ παλαιὰν παρατήρησιν οὐκ ἐπὶ 

ἀργύρου ἀλλ᾽ ἢ ἐπὶ πλαστίγγων, οἷον, ἀλλ ἔχον ὥστε τάλαντα γυνὴ χερνῆτις, καὶ, χρύσεια πατὴρ 

ἐτίταινε ταλαντα. 1) ἐπὶ χρυσοῦ, οἷον, ϑῆκε δύο χρυσοῖο τάλαντα, καὶ. στήσας ἔφερε δέχα πάντα 

τάλαντα᾽ καὶ ὕτι ὕϑεν τὸ τάλαντον, ἐκεῖϑεν καὶ ὁ τάλαρος ἤγουν 0 καλαϑίσκος, ὡς "δηλαδὴ τάλας 20 
εἰς τὸ αἴρειν τὰ ἐντιϑέμενα " οὕτω δὲ καὶ ὁ ἀλλαχοῦ δηλούμενος ταλαπείριος" τάλας γὰρ ἐκεῖνος ἐν τῷ 
περᾶν κατά τινας᾽ καὶ 0 ταλαίπωρος δὲ τάλας καὶ αὐτὸς κυριολεχτιχῶς περὶ πώρους ἤγουν λιϑους ἐν 

τῷ λατομεῖν" ἔτι δὲ καὶ 0 ἀταλὸς, οἷα μὴ δυνάμενος εἶναι τάλας εἰς ἔργον καὶ, ὡς εἰπεῖν, ταλαεργός" 

ἴσως δὲ xci ἡ παρὰ τῷ “οφοκλεῖ μελλόνιμιφος τάλις, τάλαιναν γὰρ αὐτὴν ἡομήνευσαν τινὲς, εἰ καὶ 
ἕτεροι ὄνομα ἡλικίας νέ éag αὐτό φασιν. (V ers. 70.) Ὅρα δὲ ie ὅτι κῆρα μίαν ̓ “ΙΪχαιῶν ἕ ἑνικῶς ὑποϑέ- 
μένος καὶ μίαν Toowv λόγῳ προσηγοριχῷ, εἶτα ἐπλήϑυνε καὶ "ταύτην καὶ ἐχεινην διὰ τοὺς χαϑ᾽ £xa- 30 

στον, εἰπών" αἱ uiv ᾿“ἰχαιῶν κῆρες καὶ ἑξῆς. φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ ὕτι “Ιἰσχύλος ἐνταῦϑα κῆρας οὐ τὰς 

εἰς ϑάνατον μοίρας ἀλλὰ ψυχὰς νοήσας ἐποίησεν αὐτὸς ψυχοστασίαν, ἐν ἡ ὁ Ζεὺς ἵστησιν ἐν ζυ; ᾧ τὴν 
τοῦ Μέμνονος xci τοῦ ᾿Αχιλλέως ψυχήν. πάνυ δὲ δεξιῶς ὡς ἐπὶ ζυγοστατοῦντος ἀνδρὸς "Uu ngog évrav Oa 

τὴν φράσιν διεχειρίσατο. καὶ ἔστιν ἐπὶ νοῦν λαβεῖν ἐν τούτοις ἄνδρα χρυσογνώμονα, ὃς τὸ τάλαντον, 
δι᾽ οὗ σταϑιᾶται, προχειρισάμενος xci ἐκ τοῦ συγκεκλάσϑαι ἀνεγείρας τιταίνει, 0 ἐστιν ἐξαπλοῖ, χαὶ 

μέσου λαβόμενος ἀνορϑοῖ καὶ ἐντίϑησι τὸ δοχοῦν καὶ ἡ onn ὕποι τύχῃ καϑέλκει, ὡς τὴν μὲν πλά- 
στιγγα ἕζεσϑαι, τὴν δὲ μετεωρίζεσϑαν ὑψοῦ. "EvOc ( Vers. 74.) ὅρα τὸ ἕζεσϑαι, γλυκέως ὡς ἐπί 
τινος ἐμψύχου λεχϑὲν, οἷα καὶ ἑκατέρας κηρὸς ἐμψύχου πλαττομένης μυϑιχῶς, ὧν ἡ μὲν ἐπὶ χϑονὶ 
ἑζομένη διὰ πλεῖον βάρος τοὺς ἐνσχεϑησομένους τῇ γῇ καὶ τεϑϑαψομένους ἐμφαίνει, 1) δὲ πρὸς οὐρανὸν 
ἀειρομένη ϑειότερόν τι αἰνίττεται πρᾶγμα, ὃ πέρ ἐστι τὸ ζῆν κοῦφα βιβῶντας ἐν μάχῃ καὶ οἷον ἀνω- 

φορουμένους ταῖς ἐλπίσι καὶ μετέωρα dioyrae, οἷς αἴρει αὐτοὺς τὸ μοιρίδιον. Σ᾽ημείωσαι δὲ Ort τε ἐκ 

τοῦ ῥέπειν ϑανασίμως τὰ τοῦ Διὸς τάλαντα * καὶ n τραγῳδία λαβοῦσα ἔφη τὸ, δέδορκχε φὼς ὡς ἐπὶ ἀο 

σμικρᾶς Dono, καὶ τὸ, σμικρὰ παλαιὰ σώματ᾽ εὐνάζει ῥοπὴ, ἔνϑα τὸ εὐνάζειν ταὐτὸν τῷ, κῆρας 

ἐπὶ χϑονὶ ἕζεσϑαι. καὶ ἡ κοινὴ δὲ γλῶσσα ἐντεῦϑεν τοὺς ϑνήσχοντάς φησιν. εἰς τὰ τοῦ “Αἰδου χεῖσϑαι 

ξυγά. χαὶ ὅτι τῆς μάχης μὲν ἐπὶ ice τεταμένης, ὅτε ἀμφοτέρων ἅπτεται τὰ βέλη» ῥοπὴν ἴσην ἔχειν 

ἐκείνη δοκεῖ, ὅτε δὲ ϑάτερον ὑπέρσχη μέρος, ἑτεροῤῥεπεῖν λέγεται" καὶ ὕτι τοῦ ἕλκειν, ἐξ ov καὶ 

ἡ κατὰ σταϑμὸν δλκὴ, ἀνάπαλιν ἔχεν τὸ καϑέλκειν. ὁ μὲν γὰρ ταλαντεύων ἕλχει μέσα λαβὼν, τῶν δὲ 

σταϑμωμένων τὸ βαρύτερον καϑέλκει, ῥέπον δηλαδὴ ὡς οἷα ῥιπτούμενον, ἐπεὶ xci ix τοῦ ῥέπειν τὸ 

ῥιπτεῖσϑαι παράγεται, ὡς xoi προδεδήλωται. (Vers, 73.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι γῆς ἐπιϑέτων ὄντων τοῦ 
^ 
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πολ υβύτειρα, βωτιάνειρα, βότειρα, καὶ παμβῶτις, τοῦτο μὲν χαϑολικώτερον σέμνωμα γῆς τῆς πάντα 
τρεφούσης. οὕτω δὲ πως xci τὸ βότειρα. μεριχὸν, δὲ ἡ πολυβότειρα, ἔτι δὲ μερικώτερον n βωτιάνειρα, 

ἧς 7 πρωτότυπον 1j βῶτις, ἀφ᾽ ἧς κατὰ σύνϑεσιν ἡ παμβότις, ἐχτείνουσα διὰ μέτρον τὸ ὦ, χαϑὰ καὶ 

7] βωτιάνειρα: x«i ὁ βώτωρ. τοῦτο μέντοι καὶ ὡς ἀπὸ τοῦ βούτης Δωριχῶς ἐξέτεινε τὴν ἄρχουσαν, ἐξ οὗ 

50 χαὶ ἡ orig εἶναι δοκεῖ. *og γὰρ ὃ δεσπότης xci ἡ δεσπότις, οὕτω καὶ ὁ βούτης ἤτοι βώτης, καὶ 

ἡ βῶτις, ὅϑεν καὶ ἡ παμβῶτις καὶ ἡ βωτιάνειρα. ᾿Ιστέον δὲ ἵτι τῶν τῆς γῆς ἐπιϑέτων τὸ μὲν ζείδω- 

ρος καὶ πολυβότειρα κοινὰ γῆς ἐπίϑετά φασιν οἱ παλαιοί. δῆλον δὲ ὕτι οἵτω κοινὸν καὶ τὸ παμβῶτις 
καὶ πρὸ πάντων τὸ ἀπείρων καὶ ἄσπετος καὶ ὕσα τοιαῦτα. τὸ μέντοι χυτὴ γαῖα ἴδιόν φασι, τουτέστι 
γῆς τινὸς ἐπίϑετον, χοώδους δηλαδὴ χαὶ οἵας ἐπιχέεσϑικι, 5 νεκροῖς ἢ xci ἀλλοίοις σώμασιν. εἴη δ᾽ ἂν 

τοιούτου ἐπιϑέτου χαὶ ἡ χατὰ τοὺς ᾿δρεμβοὺς παρδαλέη γῆ, καὶ ἡ ἂρ) ιλώδης δὲ, joy δὲ zc ἡ μέλαινα. 
(Vers. 72.) Τὸ δὲ αἴσιμον ἤμαρ εἰς ταὐτὸν ἄγεται τῇ ταλαντευομένῃ κηρὶ, ὡς ἰσον ὃν ῥέπουσαν εἰπεῖν 

χῆρα καὶ ῥέπον αἴσιμον ἤμαρ, τὸ xot αἶσαν δηλαδὴ κάτω φέρον τοὺς rovs. ( Vets. 75. ) Ὅτι 
Ζεὺς ἐξ Inc μεγάλα. ἔκτυπεν ἐκφοβῶν τοὺς ὡς εἴρηται κατασταϑμηϑέντας" 'Ελληνας καὶ ὡς οἷον ἀπειλη- 

τικῶς ἐχδειματῶν, οἷς οὐχ᾽ ἁπλῶς ἔχτυπεν, ἀλλὰ μεγάϊ ἔχτυπε. (Vers. 76. sq.) Δαιόμενον δὲ ἧχεν, 
ὃ ἐστιν ἀφῆκε, σέλας μετὰ λαὸν pev, ἡ ἤγουν εἴς “Ἱχαιούς. οἱ δὲ ἰδόντες ϑάμβησαν xal πάντας ὑπὸ 

χλωρὸν δέος εἷλεν. ( Vers. 78. sqq. ) εἶτα Oca ὧν τί τὸ κατὰ πάντων χλωρὸν δέος ἐπάγει" ἔνϑ'᾽ οὔτ᾽ 
60 lóousvsvge τλῆ μίμνειν οὔτ᾽ ᾿4γαμέ" pay ovr: δύ᾽ “ἴαντες μενέτην, ϑεράποντες " Aonos* Δέστωρ οἷος 

ἔμιμνε Γερήνιος, οὖρος yov, οὔτι ἑχὼν, ἀλλ ἵππος ἐτείρετο, τὸν βάλεν ἰῷ δῖος ᾿Ζλέξανδρος ᾿Ελέ- 
vue πύσις ἠὐχόμοιο, ἄχρην χαχχορυφὴν, ὅϑι τε πρῶται τρίχες VY χρανγίῳ ἐμπεφύασι, μάλιστα δὲ 

χαίριόν ἐστιν. ἀλγήσας δ᾽ ἀνέπαλτο, βέλος δ᾽ εἰς ἐγκέφαλον δῦ σὺν δ᾽ ἵππους ἐτάραξε κυλινδόμενος 
περὶ χαλκῷ, i ὄφρ᾽ ὃ γέρων ἵπποιο παρηορίας ἀπέταμνε φασγάνῳ ἀίσσων, τόφρα “Ἕχτορος ὠχέες ἵπποι 

ἦλθον ἀν᾽ ἰωχμὸν, ϑοασὺν 1, Niro giog&ovtsg "Exroe ὅτε xci ἀπώλετο ἂν ὁ γέρων, εἰ μὴ Διομήδης 
7002801, 3jo:. ( Vers. 90. sqq.) φησὶ *ycp' καὶ vU xev ἔνϑ'᾽ ὃ γέρων ἀπὸ ϑυμὸν ὄλεσσεν, εἰ μὴ ἂρ ὀξὺ 

γόησε βοὴν ἀγαϑὸς Διομήδης, ἔσχατος δηλονότι πάντων φεύγων, καὶ παρεβοήϑησεν ἐξ ἀνάγκης 

μόνος, ὅτε αὐτὸ μὲν σμερδαλέον ἐβόησεν ἐποτρύνων Ὀδυσσῆα τὸν παρὰ τῷ ποιητῇ τλήμονα᾽ Διογενὲς 
«Ἱαερτιάδη, πολυμήχανε Ὀδυσσεῦ, πῇ φεύγεις μετὰ νῶτα βαλὼν χαὶ ἑξῆς. οὐχ ἐσάκουσε δὲ πολύτλας 
δῖος Οδυσσεὺς, ἀλλὰ nente κοίλας ἐπὶ νῆας Age, ὡς οἷα φεύγων. Τυδείδης δ᾽ αὐτός περ ἐὼν, ἤτοι 

μόνος, προμάχοισιν ἐμίχϑη. “Σημείωσιων δὲ ὅτι τεράστιος ὧν ὁ ποιητὴς καὶ πολυμήχανος ἐν ταῖς δια- 

σχευαῖς τοιοῦτος κανταῦϑα εὕρηται" ἀνάγκη μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ἄρτι ἡττηϑῆναι τοὺς ᾿“ἰχαιοὺς, ἵνα 
ἡ τοῦ Διὸς βουλὴ τελεσϑῆ. τὸ δ᾽ οὐκ ἔστι γεν ἔσϑαι, εἰ μὴ συσταλῶσιν οἱ ἄρχοντες. γίνεται δὴ τοῦτο, 

καὶ οὐδεὶς ἔτλη μένειν. ἐπεὶ δ᾽ ἀγεννέστατον τὸ πάντας φυγεῖν, μένει μόνος ὃ Διομήδης, ἠρεϑισμένος 

ἔτι ἐκ τῶν χϑὲς λόγων τοῦ βασιλέως. ἐπεὶ δὲ ἀδύνατον μὴ καὶ αὐτὸν φυγεῖν Διὸς βουλομένου, συγχέε- 

ται Y ἐῤῥέϑη τὸ ἅρμα τοῦ Νέστορος, χακεῖϑεν εἰς τὸ τοῦ “ιομήδους ὁ γέρων ἀναβὰς καὶ γνοὺς οἷα 
10 ὃ Ζεὺς "βούλεται , πείϑει τὸν ἥρωα εὐλ αβηϑῆναι , καὶ φύγαδε τρέπει τοὺς ἵππους. xci οὕτως εὐσχη- 

μόνως ἡ πάντων φυγὴ οἰχονομεῖται, ἵνα μὴ ϑεοβαχῶσιν ἀνϑιστάμενοι τῷ 4i τὰ ἑαυτοῦ προβεβλη- 

μένῳ βέλη, τοὺς τῶν ϑροτῶν δηλαδὴ κτύπους, καὶ σέλας τὸ δαιόμενον. ὧν αἱ μὲν βρονταὶ εἶεν ἂν 

κατὰ σάλπιγγας μάχην συνϑηματιζούσας, καϑότι καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς οὕτω πως ἐσάλπιγξε μέγας οὐρανὸς 
ἐν μεγάλῳ πολέμῳ. ( Vers. 76.) Τὸ δὲ σέλας κατὰ τὸ iv μάχῃ ἐπαφιέμενον πῦρ εἰς σύμβολον τοῦ xav- 
στειρὰν αὑτὴν εἶναι, ὡς δηλοῖ καὶ ἡ τραγῳδία ἐν τῷ, ἐπεὶ δ᾽ ἀφείϑη πυρσὸς καὶ ἑξῆς, ὥς mov προδε- 
δήλωται. Ὅτι δὲ Διὸς βέλη, τουτέστιν ἀέρος, τὰ τοιαῦτα, δῆλον καὶ ἐκ τοῦ, οὔτε πυρὸς οὔτ᾽ ἄστρων 
ὑπέρτερον βέλος" ὅϑεν καὶ ἀστροβλῆτες ἄμπελοι. καὶ τάλαντα δὲ Διὸς ἄνωϑεν τοὺς τοιούτους χτύπους 
καὶ τὸ δαιόμενον σέλας εἰπών τις, δι᾿ ὧν ἀπαίσια ἐδηλοῦτο τοῖς ᾿χαιοῖς, οὐκ ἀφυῶς eto ἄν. ἔστι δὲ 

νῦν σέλας δαιόμενον κεραυνός. ἕλη μὲν γὰρ καὶ cy κυρίως ἡ ἐξ ἡλίου, ὅϑεν zal παράγεται, ὡς δῆλον ex 
τοῦ εἰληϑερεῖσϑαι, καὶ τοῦ, ὕδωρ εἱληϑερὲς, xai τοῦ, ϑειλόπεδον, ὅϑεν καὶ τὸ ϑειλοπεδεύειν. xoi 

20 τοιοῦτον μὲν ἡ dA. σέλας δὲ σεομένη ἕλη, ὃ ἐστι σευομένη καὶ ἐξορμῶσα, πυρὸς δηλαδὴ ἢ πυρώδους 
τινός. οὕτω σέλας ἄστρων φαμὲν καὶ πυρὸς καὶ λαμπάδος. καὶ προβάλλεται, μὲν ἐχ πυρὸς, ἢ τινος 
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πυρόεντος τὸ τοιοῦτον. ὡς οἷον ἀχογντιζομένον δὶ ἀέρος, OU χαίει δὲ, ὡς οὐὸ ἀστραπαὶ φῶς ἀφιεῖσαι. 

0 δέ γε χεραυνὸς καὶ σέλας ἐστὶ xai δαιόμενον" φέρεται γὰρ καὶ φωσφορῶν κατὰ τὰ λοιπὰ σέλα καὶ 
αὐτὸς ἑαυτὸν χατακαίων κιὰ οἷς δ᾽ ἂν ἐνσκήψῃ, καυστειρὸς ὧν οἷα καὶ πῖρ. Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸν μὲν 
κεραυνὸν σεμνῶς καὶ οὐδὲ ταπεινῶς δαιόμενον ἔφη σέλας ὁ ποιητὴς, τὴν δὲ θροντὴν καὶ τὸ κατ᾽ αὐτὴν 
τραχὺ κατ᾽ ἐκφώνησιν ἐξ ὑνοματοποιίας, λε (veg διὰ TOU χτύπον αὐτὴν εἰπεῖν " λειότερον γὰρ πάντως 
τοῦ βροντᾶν τὸ χτυπεῖν" ὕμως ὕψωσεν ἄλλως τὸ τῆς λέξεως ταπεινὸν καὶ ὡς οἷον εἰς μεγαλεῖον ἀνηγα- 
γεν, εἰπὼν οὐχ᾽ ἁπλῶς ἔχτυπεν, ἀλλὰ μεγάλ ἔχτυπεν,. ὥς που xal τὴν ἐξ ὑποχορισμοῦ σμιχρότητα τοῦ 

ϑηρΐον ἐμεγέϑυνέ που ἐν τῷ εἰπεῖν" μάλα γὰρ μέγα ϑηρίον ἢεν. οὕτω δ᾽ ἐν τοῖς ἑξῆς καὶ τὰ τοῦ “άιδου 
οἰκία, ἵνα μὴ δοκοῖεν ὑποχορίζεσϑαι, ἁδρύνει πρὸς ὄγκον, σμερδαλέα εἰπὼν ἐχεῖνα καὶ εὐρώεντα. 
(Vers. 80.) Καινὸν δὲ τῆς διασχευῆς ταύτης καὶ τὸ δύο μόνους μεῖναι ἥρωας διαφόρους YR ys τῆς 
μονῆς τρύπον. Νέστωρ uiv γὰρ ἄκων. Διομήδης δὲ ἑκὼν κἔμεινε. καὶ τὸ ἄλλους μὲν ὁμοῖ ἐξονομάσαι 
ἀρίστους φεύγοντας, τὸν δὲ Ὀδυσσέα ἰδίᾳ ϑέσϑαι χάριν ἐπιχρύψεως, δι᾽ ἣν οὐδὲ φυγεῖν ἔφη αὐτὸν, 

ἀλλὰ παραΐξαι τὸν Διομήδην ἐπὶ νῆας, τὴν φυγὴν οὕτω ὑποσεμνύνων τοῦ πολύτλα καὶ τλήμονος ἥρωος. 
᾿Ιστέον δὲ ὅτι οὐκ ἔστι καιριωτέραν λέξιν εὑρεῖν ἐνταῦϑα τοῦ μένειν". διὸ καὶ ἐπέμεινεν αὐτῇ ὁ ποιητὴς, 
ταὐτὸν δηλῶν διά τὲ τοῦ μένειν καὶ διὰ τοῦ μίμνειν. ἔνϑα περίφρασις τὸ, τλῆ μίμνειν, ὡς τλήμονος 
ὄντος τοῦ ἐν τοιούτῳ κινδύνῳ μένοντος. ἡ δὲ ῥηϑεῖσα τῶν ἡρώων ἀπαρίϑμησις κατὰ τὸ παρατυχὸν 
ἀφελῶς χεῖται ἄλλως γὰρ οὐκ ἂν ὃ βασιλεὺς xci οἱ Αἴαντες ὑπετάγησαν τῷ ᾿Ιδομενεῖ, μετ᾽ αὐτὸν 
ἠριϑμημένοι. ἐπιτρέχει δὲ κανταῦϑα ὃ ποιητὴς ἀναλόγως τῷ καιρῷ ov πάντας μετρήσας τοὺς ἀριστεῖς, 
ἀλλὰ τοῖς ὀλίγοις καὶ τοὺς λοιποὺς συννοεῖσίλαι ἀφείς. Tó δὲ, οὖρος ᾿ΔΙχαιῶν, 0 ἐστι φύλαξ, σέμνωμα 
τοῦ γέροντός ἐστι φιλουμένου, ὅτι σώσει τὸν Διομήδην. 1 ἴνεται δὲ Ó ῥηθεὶς οὖρος ἢ ἀπὸ τοῦ ὁρῶ 
τὸ βλέπω (προορῶνται γὰρ τὰ ἐπιόντα οἱ φύλακες, ὅϑεν καὶ φρουροὶ λέγονται) ἢ παρὰ τὸν ὅρον τὸν 
ἐν τοῖς γηδίοις" δρίζειν γάρ πως καὶ ὁ φύλαξ τέτακται τὰ φυλασσόμενα καὶ ἀποδιιστᾶν τῶν ἐπιόντων 
βλαβερῶν. τὸν δὲ τειρόμενον ἵπῖπον παρήορον νοητέον, ὡς δηλοῖ τὸ, παρῃορίας ἀπέταμνεν, ὃ σημαί- 
ve, τὰς τοῦ παρηόρου ἡνίας. (Vers. 87.) Καὶ σημείωσαι ὅτι καὶ ἑτέρους εἰχὸς παρηόροις ἐν μάχη 
χρᾶσϑαι ἀναγκαίως, εἰ καὶ μὴ ὃ ποιητὴς παρασημαίνεται, ὃς οὐδ᾽ ἂν ἐνταῦϑα ἐπέστησεν, εἰ μὴ ἐχρῆν. 
εἰ δὲ παρμόρῳ ἑνὶ ἐξῇν τὸν μαχόμενον. χθῆσϑαι, τί ἐκώλυσε χαὶ δυσὶν; οὐκοῦν οὐ χαινοπραγεῖ “ἔχτωρ, 

εἰ χατύ τινας ἐν τοῖς ἑξῆς τετρώρῳ χρῆται. τάχα γὰρ καὶ εἰς πιϑανότητα τῆς τετραορίας ἐχείνης τὰ 
ἐνταῦϑα ἱστόρηται. εἰ γὰρ ὃ ἀπειρηχὼς καὶ ἀπόμαχος τῷ γήρᾳ Νέστωρ, φιλοτιμεῖται τοὺς s τρεῖς 
ἵππους ἑαυτῷ, δοτέον τῷ καὶ γενναίῳ καὶ ϑρασεῖ" ̓ ἔχτορι τοὺς τέσσαρας. ἀλλὰ περὶ τούτων uiy καὶ 
μετ᾽ ὀλίγα εἰρήσεται. ὁ δὲ παρήορος ἀπὸ. τοῦ “παραείρω τὸ παραξευγνύω γίνεται, ἵνα ἢ παρήορος 
ὁ παρεζευγμένος ἤγουν ὁ ἐγγὺς ὧν τῶν ζυγιτῶν ἢ τῶν ζυγίων χατὰ τὸν χωμικόν. ὁ δὲ τοιοῦτος καὶ 
παράσειρος λέγεται παρὰ τοῖς ὕστερον, ἔτι δὲ καὶ σειραῖος, ὡς δηλοῖ Σοφοκλῆς, ἀπὸ τῆς σειρᾶς" ὅϑεν 
καὶ ἀνασειράξιιν ἵππον τὸ ἀναχαιτίζειν. Ὅτι δὲ ἀπὸ τοῦ ῥηθέντος ἀείρειν xai ὦρες αἱ γυναῖχες χαὶ 
ξυνωρὶς χαὶ τέερωρον, ἀλλαχοῦ δηλοῦται, ὡς δὲ καὶ ἀπὸ ἑτεροίου ἀείρειν τὸ μετήορον γίνεται, πρὸ βρα- 
χέων εἴρηται. ( Vers, 81.) Τὸ δὲ, βάλεν ἰῷ, πρὸς διαστολὴν “ἑτεροίας κεῖται βολῆς, οἷον, τῆς διὰ 
δόρατος ἢ λίϑου. (Vers. 82.) Τὸ δὲ τῆς E ἕνης ὄνομα εἰς μηδὲν δέον καὶ νῦν παρέῤῥιψεν ἐνταῦϑλα, 
xci οὐ πρὸς μέτρου ἀναπλήρωσιν τοσοῦτον, ὅσον διαϑέσει τῆς Ὁμηρικῆς Μούσης πρὸς τὴν διογενὴ 

ἡρωίδα. (Vers. 83.) Τὸ δὲ, ὅϑι πρῶται τρίχες ἵππων καὶ ἑξῆς, ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ ἄχραν χατὰ xopuqu;v. 

τὰς δὲ τοιαύτας τοίχας ἕτεροι προκόμιον ἵππου φασί. πρῶται δὲ λέγονται ὡς πρὸς τὴν χαίτην" αὕτη 

γὰρ μετ᾽ ἐχείνας ἐστί. (Νον8, 84.) Τὸ δὲ χρανίον τῆς κεφαλικῆς πολυωνυμίας τμῆμα ἐστὶ, ἧς καὶ αἱ 

κατ᾽ εὐϑεῖαν mooqogci καὶ τὸ ἐκεῖϑεν δὲ κλίμα; κατὰ ᾿Πιρῳδιανὸν εἰπεῖν, διαφόρως ἔχουσιν, tra ἢ χαὶ 

τοῦτο πολυκέφαλόν. τι ὡς εἰπεῖν ρῆμα. τὸ μὲν γὰρ πρωτόϑετον ἄκρα ἐστὶν, ὡς ἐμφαίνεται καὶ ἐν τῷ, 
ἤλασε κῖμα xar ἄκρης, ἐξ οὗ κατὰ ἀναγραμματισμὸν χάρα ϑηλυχῶς τὲ xal οὐδετέρως. ὡς γὰρ 
"n vaqua καὶ τὸ νάφϑα παρά τε ἄλλοις χαὶ παρὰ Πλουτάρχῳ. οὕτω καὶ τὸ κάρα παρὰ τοῖς παλαιοῖς 

καὶ ἡ κάρα παρὰ τοῖς ὕστερον. ἔτι χοινῶς χαὶ χρὰς κροτὸς ἡ κεφαλὴ, vei μὴν χαὶ χράας, ὕϑεν τὸ, 

σῷ χράατι τίσεις. ἡ δ᾽ αὐτὴ καὶ κάρηκρ καρήατος. ἐξ οὗ ἴσως κατὰ συγχοπὴν τὸ χάρητι παρὰ τῷ 
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Go ποιήσαντι τὰ Διονυσιακὰ, oiov, εὖ εἰδὼς πόνον ἄλλον imi στονόεντι χάρητι, ἤγουν πεπειρα μένος 
ὁ Ζεὺς δηλαδὴ πόνου, Ort τὴν ᾿ϑηνᾶν ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐγέννα, καὶ διὰ τοῦτο ῥῴων ἐσόμενος χαὶ οὐ 

τοσοῦτον πονήσων ἐν τῷ γεννᾶν ἐχ τοῦ μηροῦ τὸν μυϑιχὸν Διόνυσον. τὸ δ᾽ αὐτὸ zai κάρηνον χαὶ ἀπο- 

κοπῇ κάρη ἄκλιτον κατὰ τὸ κρῖ καὶ τὸ δῶ, ὧν ἡ ἀποχοπὴ ἐκ τοῦ ἀρίμνον χαὶ δώμα" παρὰ δὲ Σοφοκλεῖ 

χαὶ τὸ χρᾶτα εὕρηται καινότερον. τὸ δὲ ῥηϑὲν κάρηνον κάρανον ἐν συστολὴ γεγονὸς, εἶτα συγχοπὲν, τὸ 

χρανίον παράγ 8, οὗ προὔπαρχειν τὸ χρᾶάνον δοχεῖ, ὡς δῆλον ἐκ τῶν συνθέτων, τοῦ, ὠλέκρανον καὶ 

7Ο1ἐπίχρανον, 0 πέρ ἐστι κεφαλὴ κίονος, xai κατ᾽ Μὐριπίδην, χρήδεμνον εἰπόντα, éni*xgavov κεφαλῆς" 

ἐχεῖϑεν δὲ καὶ τὸ χράνος χαὶ τὸ χραναύν. ὡς δὲ καὶ χκόρση ἔστιν Ore L κεραλὴ - δῆλον ἐχ τοῦ, ὄγκον 

ἔχων ἐγκύμονι κόρσῃ, 0 χαὶ αὐτὸ ἐν Διονυσιαχοῖς κεῖται περὶ Διός. τὸ μέντοι σῷ χράατι ἐν ᾿Οδυσσείᾳ, 

χαὶ TO, ἐπὶ κρατὶ σῷ, παρὰ τῷ χωμικῷ, ἑτέραν ἔχει λόγου τριβὴν τεϑεῖσαν ἐν τοῖς εἰς τὴν Οδύσσειαν. 10 

Τὸ δὲ ἐμπε ἐρύασι καιριώτατόν ἐστιν ἐνταῦϑα ἐπὶ τριχῶν ἐχφυομένων χεφαλῆς. ἐξ αὐτοῦ δὲ τροπιχῶς 

λαλεῖταν τὸ, ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ, καὶ ὕσα ἄλλα τοιαῦτα δηλοῦνται ἀλλαχοῦ. Καίριον δὲ ἢ τὸ ϑανά- 

σιμον κατὰ τοὺς παλαιοὺς παρὰ τὴν κῆρα ἢ τὸ εὔκαιρον εἰς κίνδυνον διὰ τὸν ὑποκείμενον ἐ; κέφαλον. 

βέλος γὰρ εἰς ἐγκέφαλον δῦ. πεπείραται δὲ καὶ ἡ τυχοῦσα βολὴ τὸν τοιοῦτον τόπον λυπεῖν. (Vers. 85.) 

Τὸ δὲ ἀνέπαλτο λέξις καὶ αὐτὸ καιρία, δηλοῦσα ὀρϑὸν ὑπὸ ἄλγους τὸν ἵππον στῆναι, ἤτοι ἀναπη- 

δῆσαι. Ὃ δὲ ἐγκέφαλος κοινῶς ἐῤῥέϑη καὶ EL οἱ δὲ ὕστερον. ἔγκαρον αὐτὸν εἶπον. ὡς δὲ καὶ 

φοίνικος τοῦ δένδρου ἐγκέφαλος ἐκλήϑη τὸ ἄνω αὐτοῦ χοριφαῖον, 0 xai γλυχύτατόν ἐστι φαγεῖν, αἱ 583 

10 ἱστορίαι φασί. Τὸ δὲ δῦ ἀναλόγως ἔχεν "τῷ φῦ, οἷον, ἔν T ἄρα οἱ φῦ χειρί. ( Vers. 86.) Τὸ δὲ 

κυλινδόμενος ἀπὸ βαρυτόνου ἐνεστῶτος τοῦ κυλίνδω, Ov μόνον ὀὲδεν ὁ ποιητής. περισπᾶν γὰρ αὐτὸν 

τῶν μιεϑ' Ὅμηρόν ἐστι. Τὸ δὲ, περὶ χαλκῷ; τῷ τοῦ ὀϊστοῦ σιδήρῳ δηλαδὴ, καινότερον ἔχει τὴν περὶ 20 
πρόϑεσιν μετὰ δοτικῆς. A ieu! 87. ) To δὲ ἀπέταμνεν ἀστείως εἴρηται κατὰ τὴν παρατήρησιν τῶν 

παλαιῶν" οὐ γὰρ δυνάμενος ὁ οὕτω γέρων ταχὺ ἀποταμεῖν ἀπέταμνε χατ ᾿ὀλίγον ἐν παρατάσει χρόνου, 

καίτοι μὴ ἀνιέμενος ἀλλ ἀΐσσων, 0 ἐστι πάνυ σπεύδων. εἰ δὲ καὶ ἦν εἰπεῖν ἀπέτεμνε κοινότερον, ἀλλ 
Ὅμηρος τὴν κατ᾽ αὐτὸν ᾿Ιάδα γλῶσσαν τιμᾷ, τὸ τέμνειν τάμνειν λέγουσαν. ( Vers. 89.) ᾿Ιωχμὸς δὲ 
XOT ἔλ λειψιν τοῦ δ᾽ ἡ δίωξις. ὃ δ᾽ αὐτὸς καὶ διωγμὸς ἂν εἴη ὁμοίως τῷ βρέγμα καὶ βρεχμὸς, καὶ ῥῆγμα 
καὶ ῥωχι óc. ὥς πὲρ δὲ ἰωχμὸς κατ᾽ ἔλλειψιν τοῦ δ, οὕτω xci oxi 5 δίωξις. Ὅτι δὲ λέξεις πολλαὶ 
τοῦ κατ᾽ ἀρχὴν ἐκπίπτουσαι συμφώνου τὸν αὐτὸν αὖϑις νοῦν σώζουσιν, ἐδηλώϑη ἔν τε τῷ, χλιαρὸς 

λιαρὸς, καὶ περί καὶ ἐρὶ τῷ ἐπιτατιχῷ., καὶ πήγανον ἤγανον, χαὶ σμιχρὸν μικρὸν καὶ ἐν ἄλλοις, ὧν 

ἐστὶ καὶ τὸ, μῆλα ἦλα, ὥς φασιν οἱ παλαιοὶ μετὰ χαὶ χρήσεως. Τὸν δὲ “Εχτορα Διομήδης μὲν ἄγριον 
20 λέγει i ἐν τῷ, ἀλλὰ μέ ἕν᾽, ὄφρα “γέροντος ἀπώσομεν ἄγριον ἄνδρα, ἈὍμηρος δὲ ϑρασὶν σεμνότερον αὐτὸς 3o 

εἰπὼν, ὃς καὶ τοῦ ἡνιόχου πεσόντος TQ Exroou ϑραοὺν αὐτῷ ἡνίοχον ἐπιλέξεται. χαίρει γὰρ τῷ ὁμοίῳ 

τὸ ὅμοιον. ϑρασὺς γὰρ καὶ αὐτὸς καϑ' Ὅμηρον ἡνίοχος, ὅτε δηλαδὴ ἡνιοχεῖν δεήσειε, καὶ οὐ κατε- 
πτηχὼς χατὰ τὸν Νέστορα, ὃν ἡνιοχήσαντα τῷ Διομήδει ἐκ χειρῶν ἡνία φύγον. (Vers. 92.) To δὲ, 
σμερδαλέον ἐβόησεν, οὐ μόνον βοὴν ἀγαϑὸν, 0 ἐστιν εὑρυβόαν, παριστᾷ τὸν Διομήδην εἶναι, ἀλλὰ 
xoi οἷόν τὲ ἐχπλήττειν τῇ βοῇ, € ὅτε καιρός. θεῖν ὅ9:) Πολυμήχανον δὲ οὐχ᾽ ἁπλῶς, ἀλλ ὡς ἀληϑῶς 
τοιοῦτον τὸν Οδυσσέα φησίν. ἦν γὰρ: ὡς χαὶ ἐν ᾿υδυσσείᾳ σημειοῦνται oi παλαιοὶ, οὐ μόνον πύχτης 

καὶ παλαιστὴς καὶ δισκεύειν εἰδὼς καὶ τόξῳ ἀριστεύειν xal ἀκοντίζειν ὅσον οὐκ ἄλλος τις ὀϊστῷ, ἀλλὰ 

καὶ γεωργὸς, Ore δρέπανον ἐκεῖ ζητεῖ xol πηχτὸν ἄροτρον, καὶ κυβερνήτης, ὃς καὶ πόδα νηὸς διόλου 

γωμᾷ, καὶ τέκτων, ὡς ἡ ἐν τῇ ̓ Ιϑάκῃ κλίνη δείκνυσι, καὶ ναυπηγὸς, ὡς ἡ σχεδία δηλοῖ ἣν συνεπήξατο, 
xci χυνηγὸς, ὃ xci τὴν ἐπίσημον οὐλ ὴν ἔχων &x τοῦ συὸς, ὃν ὀδόντι ἐλάσαντα ὅμως χατέβαλε, καὶ áo 
μάντις, φῆμιν γοῦν ζητεῖ ἐν ᾿Ιϑάκῃ ἀφ᾽ ἧς συμβαλεῖται τὸ μέλλον, ΣΝ δὲ xoi μάγειρος δαιτρεῦσαι 

So εἰδὼς καὶ ὑπτῆσαι; ἤδη δὲ καὶ ἰατρὸς ἐν οἷς φάρμακόν ἀρ ἢ ζητεῖ ὄφρα "οὶ εἴη ἰοὺς χρίεσθαι. ὅτι δὲ 
καὶ ῥήτωρ ἄκρος »v, ἔκδηλον. εἰ δὲ καὶ Πληιάδας δρῶν καὶ YaOag ναυτίλλεται, ἔστι xci ἀστρονόμον 
νοῆσαι αὐτόν. τῷ δὲ πολυμηχάνῳ ἀντίχειται ἡ ἀλλαχοῦ δηλουμένη ἀμήχανος. 0 ἐστιν ἁπλῆ xal ἀπό- 
γηρος καὶ ἀπερίεργος καὶ ἄτεχνος, εἴτουν ἄδολος γυνὴ. καὶ ὃ xar αὐτὴν ἀνήρ. αὑτοῖς δὲ πάλιν avri- 
πίπτει ἡ ἀμήχανος “Ἥρη, καὶ εἴ τις δαίμων ἔοικεν αὐτῇ, ὧν καὶ τὰ ἔργα ἀμήχανα κατὰ τὸ, λοιγὸς 
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ἔην xoi ἀμήχανα ἔργα, εἰπεῖν. δὲ ταὐτὸν, κακομήχανα. C Vers; 97. 544.) Τὸ δὲ, οὐδ᾽ ἐσάκουσε 

πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεὺς,. οἱ τὸν Ὀδυσσέα ψέγοντες. ὡς δειλὸν ἀντὶ τοῦ οὐχ, ὑπήκουσεν οὐδὲ ἐπείσϑη 

νοοῦσι. δειλίαν αὐτοῦ σημειούμενοι», καὶ ἀπὸ τοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ναυστάϑμου τὰς αὐτοῦ γῆας εἶναι, οὗ 

ἀνάπαλιν αἱ τῶν ρίστων, ὡς εἰρήσεται, ἄκραι ἵσταντο" ἔτι δὲ χαὶ ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ μονομαχίᾳ ὕστατον 

ἀναστῆναι αὐτὸν, χαὶ ἕν, τῇ. γυχτεγερσίῳ δὲ τὸν Δόλωνα πρὸ τοῦ “ιομήδους ἰδεῖν xai. μηδὲ τὸν 

Ῥῆσον φονεῦσαι. Ὅτι δὲ ταῦτα συνέσεως μᾶλλον ἐ ἔργα zal ἀσφαλείας ἤ περ’ δειλίας, ἑτέροις δέδειχται, 

τέως γε μὴν οἱ μὲν τὸ, οὐδ᾽ ἐσάκούσεν, ἀντὶ τοῦ οὐκ ἐπείσθη , ὡς εἴρηται, φασίν" ἕτεροι δὲ ἃ avri TOU 

ovx ἤσϑετο οἷα ϑορυβούμενος. εἰ γὰρ καὶ σμερδαλέον ὃ Διομήδης Bog, ἀλλὰ "πολλῷ μείζων D] τῆς 40 

φυλόπιδος καὶ ἐνοπῆς. for... xal χρεῖττον οὕτω γοῆσαι τὸ οὐδ᾽ ἐσήκουσεν. οὐ γὰρ ἂν Ὅμηρος τὸν οὕτω 

δειλανδροῦντα χαὶ φυγομαχοῦντα ἐπιϑέτοις κοσμίοις ἐσέμνυγε πολύτλαν. xci δῖον ἀποκαλῶν. βραχείᾳ 
γὰρ ἐπιϑέτων προσϑήκῃ. τὰς τῶν aorta ἀμφιβολίας, ἔλυσεν, ὡς που χαὶ «χρησμὸς εἰπὼν, o Osa 

Σαλαμὶς ἀπολεῖς τέχνα. γυναικῶν, οὐχ ἂν ϑείαγ ἐ ἐκείμην προσεῖπεν, εἰ t& ἑαυτῆς ἀπολέσειν dud. λὲ τέκνα, 

καὶ μὴ τὰ τῶν Περσῶν. ᾿Ιστέον. ài ἃ ὅτι οὐ χατηγορητέον Ὀδυσσέως δειλίαν, οὐδὲ εἰ δὲ φεύγει ἄρτι, ὅτὲ 
μηδὲ τοῦ μεγάλου «Ἄἴαντος κατηγορήσει τις τὸ δειλαίνεσϑαι, ὅτε φεύγει καὶ ἐχεῖνος, ἵνα μὴ ϑεομαχῇ, 
ὃ χαὶ Διομήδης ἄκων συμβουλεύσαντος Νέστορος μετ᾿ ὀλίγα πείσεται. ( Vers. 94. ) Τὸ δὲ, μετὰ νῶτα 

βαλὼν, φιλοσόφως εἴρηται" ὁ γὰρ τὰ γῶτα. στρέφων τοῖς πολεμίοις μεταβολῇ χρῆται. προβάλλων yag. 

τὰ στέρνα πρὸ τῆς φυγῆς μεταβάλλει ἐν τῷ φεύγειν δεικνὺς. αὐτὰ τοῖς ἐχϑροῖς. Ὅτι ὀγειδιδμὸς ἀνδρὸς, 
ἐν μόχῃ προτροπάδην. φεύγοντος TO, πῇ φεύγεις, μετὰ γῶτα βαλὼν χακὰς ὡς ἐν ὁμίλῳ; px τίς TOL 

φεύγοντι. μεταφρένῳ. ἐν δόρυ πήξῃ" 0 δὴ πρὸς αἰσχύνης, ἢ» τοῖς͵ “παλαιοῖς, ἐναβρυνομένοις ταῖς χατὰ 

στέρνων πληγαῖς, Διομήδους δὲ λόγος οὗτος "πρὸς ̓ Οδυσσέα, t τε. Διὸς ἐκφοβοῦντος i ἐπὶ νῆας ὡς ἐῤῥέθη 50 

παρήιξεν, ovx ἐπιστραφεὶς Διομήδους μετακαλουμένου αὑτὸν ἐπικουρῆσαι χατὰ “Ἕκτορος τῷ γέροντι, 
Νέστορι. ( Vers. 99. ). ̓Ελλιπῶς δὲ ὃ ἔχει ὃ δεύτερος στίχος" λείπει γὰρ τὸ ὅρα ἢ δέδιϑι ἢ ἢ ἄλλο ῥῆμα 

τοιούτου τρόπου, ἵνα λέγῃ ὅτι ὅρα μή σε. φεύγοντά τις πλήξῃ’ ἢ βάλῃ τὰ vt y ὃ δυγάμενος οὕτω 

φράσαι ὃ ποιητὴς ὕμως, ἄλλως. ἐποίησεν, ἵνα μὴ εἰπὼν μετὰ νῶτα βαλὼν, εἶτα ἐπαγαγὼν, μή τις 
βάλῃ, καλλωπίσῃ. τὴν. φράσιν, ἐν. οὐ καιρῷ. (Vers. .94. ). Τὸ QU. μεταβαλὼν νῶτα: περὶ. οὐ, χαὶ 
προσεχῶς docu, ταὐτὸν δύναται τῷ, -μεταϑέμενρς í στρέψας. μεταβολὴ. 7ὰρ. ἀντιπροσώπου στάσεως 
τὸ στρέψαι τὰ νῶτα. Σημείωσαι δὲ ὦ ὅτι τοῦτο καὶ εἰς παράδειγμα κείσεται ἀγαγκαίας διαστολῆς βελτιού- 
σης λόγου διάνοιαν" εἰς γὰρ τὸ φεύγεις ἐξ͵ ἀνάγκης redigere. ὑποδιαστολὴ, ive μή τις γοήσῃ; πῇ 

φεύγεις μὲ, ero ἐπιφέρῃ, τὰ γῶτα βαλών. Τὸ δὲ ἐ ἕν ὁμίλῳ οὐχ οὕτω ψεχτέους δηλοῖ τοὺς τοῦ. ὁμίλου, 

ὁ ἐστι τοὺς δημότας εἰναι φεύγοντας οἷα χαχόὺς, 0 ἐστι δειλοὺς, ὡς τοὺς ἀριστέας, οὗς χρὴ προμά- 

4 ovg εἶναι. ( Vers. 96. ) Ὅτι ὃ προκαλούμενος βοηϑὸν ὑπὲρ. γέροντος εἴποι ἄν ποτε τὸν ἀλλὰ μένε, 

ὄφρα γέροντος ἀπώσοιιεν ἄγριον ἄνδρα. (V ers, 102. sqq. ) Τέροντι δὲ qai" lc uiv ὑπηρετουμένῳ, θο 

ἐχϑροὺς δ᾽ ἀγαϑοὺς ἔχοντι, προσαρμύσοι ἂν τὸ, ὦ γέρον, ἢ μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταὶ; σὴ δὲ 

βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὑπάζει, 0 ἐστι διώκει, χαταλαμβάνει ἐκ τῶν κατόπιν" ἠπεδανὸς δέ 

vU τοι ϑεράπων. εἰ δὲ καὶ ἵππους παλαιοὺς ὃ τοιοῦτος ἔχοι ; προσρηϑήσεται καὶ τὸ, βοαδέες δέ του 

ἵπποι. προσαρμόσει δέ ποτε καὶ τὸ, ἀλλ ἄγ᾽ ἐμῶν ὀχέων ἐπιβήσεο. 4ιομήδηρ « δὲ ταῦτα φησὶ τῷ Νέστορι, 
ὃς ἐπὶ τούτοις χαὶ ἀναβιβάζει αὐτὸν ἡνίοχον ἐπὶ τοὺς Τρωίους, ἵππους, οὕς. ποτὲ ἀπ ̓«Ἀὐείαν φησὶν 
εἱλόμην, τουτέστιν ἐληισάμην, ὡς χαὶ ἐν τοῖς μετα ταῦτα που "ἄδηλοι ὃ ποιητὴς, εἰπών" οὕς ποτεῦο 2 

ἀπηύρα Zivetoav. σεμνῶς δὲ εἴρηται, τὸ, οὕς ποτε am «““ἰνείαν εἱλόμην, ἤτοι ἄχοντος. ἀφειλόμην, ὡς 

οἷά τι δηλονότι ἐξαίρετον, ἔνϑα ὅρα τὸ ποτὲ, οὐκ ἀνέχαϑεν προχρονίζον , ἀλλὰ τὴν χϑὲς, ἡμέραν 

δηλοῦν, ὅτε Διομήδης κατὰ «Αἰνείου ἡνδρίσατο. τοιαύτης δυνάμεως καὶ τὸ πάλαι παρά τε τῷ χωμιχῷ 

χαὶ ἑτέροις δείκνυται; οὐκ. ἀεὶ μακρὸν χρόνον σημαῖνον, ἀλλ. ἔστιν οὗ καὶ πρόσφατον ᾿Δττικῶς, ὡς 
μάλιστα δῆλον καὶ παρὰ Σοφοχλεῖ ἀλλαχοῦ τὲ καὶ ἐν τῷ, vn. τε xal πάλαι λέγω. γὺν μὲν. γὰρ gu 

τὸ προσεχῶς ἄρτι, πάλαι δὲ τὸ ἐν τῷ ἀνωτέρω ἐχεῖ προσεχεῖ στίχῳ. ( Vers. 192.) Ἰστέον δὲ ὅτε τὸ, ὦ 

γέρον καὶ τὰ T. ὡς εἴρηται, λέγοιτο ἂν καὶ πρὸς oloroüv ἄνϑρωπον, ἐν νεότητι μὲν πολὺν τεχνίτην 

ὄντα, γήρᾳ δὲ πεπαυμένον καὶ ὑπὸ γεωτέρων ἡττώμενον. εἰ δὲ καὶ διδάσχαλος γήρᾳ κατάπονος ἐλατ- 
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τοῖτο μαϑητῶν, παρῳδηϑείη ἂν οὕτω" ὦ γέρον, 5 μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαϑηταί. εἰ δὲ χαὶ λόγιος 

ὁ σχωπτόμενος γέρων, ἵπποι μὲν βραδέες οἱ ἐκείνου λόγοι νοηϑεῖεν € QV, οὐχέτι πτερόεντες ὄντες εἰς τὸ 

το πᾶν ἀλλὰ νωϑρῶς προϊόν τὲς, ϑεράπων δὲ 0 νοῦς μηκέτι ὀξὺς ὧν xai ὑψηλὸς ἀλλὰ περιπέζιος xai 
᾿ς ταπεινός. τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ἠπεδανὸς ἀπὸ τοῦ πέδοὐ πλεονασμῷ τοῦ ἢ, ὡς ἀπὸ τοῦ πάτος ; γίνεται 

κατὰ μετάϑεσιν ὁ ταπεινός. (Vers. 103.) Τὸ δὲ, βίη λέλυται, πάρεσιν δηλοῖ συνδέσεως νεύρων. 
Τὸ δὲ γαλεπὸν γῆρας εἴη ἂν ἐφερμηνευτικὸν τοῦ ὁμοίιον γῆρας περὶ οὗ προδεδήλωται. ( Vers. 105, ) 

To δὲ ἐπιβήσεο, οὗ κρᾶσις τὸ ἐπιβήσου, ἀσυνήϑως xci αὐτὸ ἔγει χανονισϑὲν ὡς ἀπὸ ἐνεστῶτος τοῦ 

ἐπιβήσω, οὐχ ἔχοντος δύο α, ἵνα τὲ μὴ ὃ βήσω PAM ἐξ οὗ ἐχινήϑη, ἀπολέσῃ τὸν οἰχεῖον χαραχέηρὰ, 

χαὶ ἵνα δὲ ἴσως μὴ συνεμιπέσῃ τῷ βήσω fiw, ἐξ ov τὸ Bi βηχός. (Vers. 106. sq.) Ὅτι ἔπαινος 

πολεμιστηρίων ἵππων τὸ, ἐπιστάμενοι πεδίοιο κραιπνὰ μᾶλα ἔνϑα καὶ ἔνϑα διωχέμεν ἠδὲ φέβεσθαι, 
ἤγουν εἰδότες ὧδε καὶ ἐχεῖ τῆς πεδιάδος πὸτὲ uiv διώχειν, ποτὲ δὲ φεύγειν, χαὶ ἄλλως δὲ yogyórepoy 
φρᾶσαι; εἰδότες καιρὸν διωγμοῦ καὶ φυγῆς. ϑεῖοι δὲ Ἱπποι μυϑικῶς περὶ ὧν ταῦτα εἴρηταὶ οἱ χαὶ πρὸ- 
δεδηλωμένοι" διὸ καὶ τετόλμηται ἐπ᾿ αὐτῶν εἰπεῖν τὸ ἐπίστασθαι τὸ κυριολεχτούμενον ἐπὶ λογιχῶν, oUG 
xai zocusi παρίσοις τέσσαρσι, δυσὶ μὲν καϑαροῖς, δυσὶ δὲ μετὰ συμφώνων, εἰπών" οἷοι Τρώιοι ἵπποι 

20 ἐπιστάμενοι. ὃ Διομήδης δὲ "καὶ τὸν ῥηθέντα ἱππικὸν ἔπαινον λέγει, φίλιππός γε οὗτος ἀνὴρ, ὃς ἐν 
οὕτω μεγάλῳ κινδύνῳ φιλενδειχτεῖ ἐπαινῶν ἵππόυς, ὡς αὐτῷ σύνηϑεὶ. ( Vers. 108.) Εἰ δὲ τὸ, οὕς ποτ΄. 
ἀπ᾿ Αϊνείαν ελόμην μήστωρα φόβοιο," ̓δοχεῖ ταπεινοῦν τὸν «4 ἰνείαν ὡς μὴ ἐπιστάμενον καὶ διώχειν 
καὶ φεύγειν, ᾿ἀλλὰ μόνου TUR μήστωρα, ἴσως μὲν τῷ φόβῳ. καὶ τὴν δίωξιν συννοητέον, ἵνα μὴ 

δ᾽ ἥρως ἐλαττοῖτο ἵππων ἀρετῆς. μᾶλιστα δὲ vortiov ἐχεῖνον μήστωρα φόβου, ὡς μηδόμενον, 0 ἐστι 

βουλευόμενον, δι᾿ ὧν ἂν φόβον πάϑοιεν οἱ ἀντίπαλοι. οἱ δὲ γράψαντες, μήστωρε φόβοιο, ἤγουν 
μήστωρας, διὰ τοὺς δηϑέντας ἵππους, a&vv σφάλλονται τοῦ ὀρϑοῦ. (Vers. 109.) Ὅτι ποτὲ μὲν 
χομῶ τὸ ἐπιμελοῦμαι, ὡς καὶ ἐνταῦϑα, ϑεράποντες χομείτων, ἤτοι ἐπιμελείσϑωσαν., καὶ, ϑεράποντε 
κομείτην, 0 ἐστιν ἐπεμελοῦντο". ποτὲ δὲ κομίξω, ἐξ οὗ κομιδὴ 5 ἐπιμέλεια. τὸ δὲ τοιοῦτον διφόρημα 
καὶ ἐπ᾽ ἄλλων Ἡυρίων φαίνεται. εἴ δὲ el κομᾶν οἵ ὕστερον οἴδασιν ἐν δευτέρῳ συζυγίᾳ τῶν περι- 
σπωμένων. ἀλλ ὃ ποιητὴς χομείτὴν simo» χαὶ χομείτων, OU χομᾶν οἶδεν, ἀλλὰ κομεῖν xara ἄχο- 

λουϑίαν πρώτης συζυγίας. (Wers,. 110:) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα κεῖται ἡ ἐπὶ πρόϑεσις ἐ ἐναντιωματιχῶς ἕν 
3o τῷ, Τρωσὶν ἐ ἐφ ̓ἱπποδάμοισιν ἐϑύνομεν, ἤγουν κατὰ Τρώων" “ταὐτὸν δὲ παρὰ τῷ ποιητῇ, ἰϑύνειν 

ἵππους εἰς πόλεμον, xci ἰϑὺς μαιεμᾶν ἤγουν ὁρμᾶν. ( Vers. 111.) Ὅτι μαίνεσϑαι xci ἐνταῦϑα δόρυ 
ἐν παλάμαις λέγει ὡς εἴ € αὐτὸ ἔμψυχον ἦν. φησὶ γὰρ Διομήδης τὸ χαὶ ἀλλαχοῦ ῥηθὲν, ὄφρα. ct 

“Ἔχτωρ εἴσεται, εἰ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεξαι ἐν παλάμῃσιν, ἀντὶ TOU, εἰ καὶ ἐγὼ αἰχμητης eut , χαϑὰ 

ἑτέρωϑι σαφῶς ἐξήγηται. Ὅτι δὲ τὸ μαίνεσθαι οὐκ ἐπὶ μόνου τοῦ συνήϑους ἀεὶ τίϑεται, ὡς τὸ, μαι- 
vousve φρένας ἠλὲ διέφϑορας, ἐξ οὗ καὶ ὁ μαινόλης καὶ ἡ κυριολεχτουμένη μανία, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ σφο- 
δρᾶς χινήσεως καὶ ἐνεργείας, Og τὸ, μαίνεται δ᾽ ὡς ὅτ᾽ "άἄρης, ὃ “Ἔχτωρ δηλονότι, o δὴ λόγῳ καὶ 
δόρυ μαίνεται ἐν παλάμαις, παρασημειοῦνται οἱ παλαιοί. ὡς δὲ καὶ τὸ καϑ' ὑπερβολὴν ἐρᾶν μανίᾳ 
ἔοικε, χαὶ ὃ πάσχων αὐτὸ μαίνεσθαι δοκεῖ, δμοίως δὲ καὶ ὃ xev ἄλλην ἄλογον καὶ ἀσύμμετρον ἔφεσιν 
πλεονάζων τοιούτῳ ἐνίσχεται σχώμματι,. δῆλον ἐκ τῶν σοφῶν. μαίνεται γοῦν τις ὑφ᾽ ἡδονῆς παρὰ Σὸο- 
φοκχλεῖ. οὕτω δὲ xoi ὃ χρυσομανὴς ἐπὶ ᾿χρυσῷ χαὶ ὃ οἰνομανὴς ἐπὶ oivo καὶ ὃ γυναιμανὴς δὲ xci 
ὃ νοσῶν ἐρωμανίαν εἰς τοιαύτην ὁμοιότητα πίπτουσι. ᾿ ϑεραπεία δέ τις ἀμυδρὰ τῆς τόλμης τοῦ δόρυ τὸ 

áo ἄψυχον μαίνεσθαι τὸ ἐν παλάμῃσι. διὰ γὰρ “τὰς ἀρεϊχὰς παλ auae τὸ δόρυ μαίνεται; οὐ μὴν αὐτὸ xcd 

αὑτό. σχληρᾶς γὰρ τοῦτό γε τροπῆς xai xaT τὸν τεχνικὸν εἰπεῖν, eoa. ( Vers. 112.) Ὅρα δὲ ὅτι τε 

περιήγαγεν ὃ ποιητὴς ἐνταῦϑα μάχιμον. τύχην Hg τὸ ἡνιόχους μὲν διὸ τὸν τοῦ Διομήδους καὶ τὸν τοῦ 
Νέστορος ἐ ἐφ᾽ ἑνὸς ἅρματος γενέσϑαι, αὖϑις δὲ 2 ap ἑτέρου ἑνὸς παραιβάτας: τοὺς ῥηθέντας δύο ἀριστεῖς " 
xoi ὅτι ἐνταῦϑα ἔοιχεν ὃ “Νέστωρ ἐχλαϑέδϑαϊ τῆς οἰχείας παραγγελίας" ὃ γάρ. που εἰπὼν ὅτι, ὃς ἂν 

80 ἐξ οἰχείων ὀχέων ἕτερα ἅρματα 1; ἵκηται ἔγχει. δρεξάσϑω, νῦν ἐπιβὰς τοῦ χατὰ ̓ Διομήδην ἅρματος οὐκ 

ἐθέλει δόρατος ἅπτεσθαι, ἀλλ ἡνιογεῖ. φησὶ γάρ" ( Vers. 116. ) Νέστωρ δ᾽ ἐν χερσὶ Aag ἡνία σιγα- 

λόεντα. ἔστι δὲ εἰπεῖν T ὅτι ὃ κίνδυνος ἐξέκρουσεν αὐτὸν τῆς μνήμης» ἢ μάλιστα ὅτι ἐχεῖνα μὲν πρὸς 
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εὐσϑενοῦντας ἐῤῥέϑη , αὐτὸς δὲ ἐς τοσοῦτον ἀπάλαμνος, ὥστε, χαϑὰ προείρηται, μόλις τὰς τοῦ 
ἵππου παρῃορίας ἀπέταμνε , διὸ ἀναγκαίως παραχωρεῖ τοῦ ἔγχους τῷ δυναμένῳ πολεμεῖν, ἔχων καὶ 
αὐτὸς εἰπεῖν πρὸς τὸν ψέγοντα, ὅτι πρὸς τὰς τύχας τὰς φρέ *yag κεκτήμεθα, (Vers. 115. ) Σημείωσαι 60 

δ᾽ ἐν τούτοις καὶ σχῆμα καινὸν τὸ, tO δ᾽ εἰς ἀμφοτέρω Διομήδεος ὁ ἅρματα βήτωνι, ἤγουν οὗτοι ἄμφω 
εἰς τὸ τοῦ Διομήδους ἔβησαν ὃ ἅρμα. ἡ γὰρ τοιάδε ὑπέρβασις τῆς προϑέσεως οὐ πάνυ συνήϑης, ὡς οὐδὲ 
τὸ εἰπεῖν, οἱ δ᾽ εἰς ἅπαντες "νῆα μίαν ἔβησαν.. xai ὅμως ἐχ τούτου εἴληπται παρὰ τοῖς ὕστερον τὸ xar 703 
ἄλλος ἄλλο μέρος καὶ τὴν αὐτὸς ἐμαυτοῦ τύχην, καὶ ὅσα τοιαῦτα. (Vers. 122.) Ὅτι τὸ, ὑπερώησαν 
δέ οἱ ἵπποι, δύναται μὲν ὡς ἐκ τοῦ ὑπερῴου νοηϑῆναι ἀντὶ τοῦ ὀρϑοὶ ἔστησαν ὡς εἰς ὕψος καὶ ὡς 
εἰπεῖν ἀνεπάλθϑησαν κατὰ τὸ, o0 9 ἀλγήσας ἀνέπαλτο. ἀρέσκει, δὲ μάλιστα δηλοῦν τὸ ἀφώρμησαν, 

10 ἀνεχώρησαν , ἀνεπόδισαν. ἀπὸ τοῦ ἐρωὴ à ὁρμὴ, ὅϑεν à ἐρωῶ τὸ ὁρμιῶ, ( Vers. 124. ) Ὅτι τὸ " Exropa 
à αἰνὸν ἄχος πύκασε φρέ "yag ἡνιόχοιο, ἤγουν τὰς τοῦ " Exropos φρένας ἐχάλυψεν ἢ) ἐπύκνωσε λύπη, 10 
συνήϑως τῷ ποιητῇ ἐσχημάτισται. καὶ ζήτει τὴν ἀντιπτωτιχὴν ταύτην ὁμοιότητα xol ἐν τῷ περὶ γάρ 

óc é ἐ χαλκὸς ἔλεψε φύλλα. ( Vers. 126.) To δὲ, ιἄχος πύκασεν ἡνιόχοιο, λείπεται προϑέσεως τῆς ὑπέρ. 
οὕτω δ᾽ εὐθὺς xci TO, ἀχνύμενός περ ἑταίρου, ἤγουν ὑπὲρ τοῦ αὐτοῦ ἡνιόχου. κεῖται δ᾽ ἐν τούτοις χαὶ 
μεϑέπειν τὸ ζητεῖν καὶ ἀνερευνᾶν. φησὶ yag* ( Vers. 127.) ὃ δ᾽ ἡνίοχον μέϑεπε ϑρασὺν, ὃν καὶ ἵππων 
σημάντορά φησι, ὡς ἀπὸ τοῦ σημαίνειν, ὃ δηλοῖ τὸ ἐπιτάσσειν. φησὶ γάρ᾽ οὐδ᾽ ἂρ ἔτι δὴν ἵππω, 
τουτέστιν οἱ ἵπποι δευέσϑην, 0 ἐστιν ἐδέοντο σημάντορος. καὶ οὕτω κατὰ ἄρσιν εἰπὼν ἐπάγειν ϑέσιν 
γοργὴν, τό" αἶψα γὰρ εὗρεν. οὔτε γὰρ τὸν ποιητὴν ἐχρῆν ἐν κενοῖς χρόνον τρίβειν, οὔτε τὸν " Exroga 
εἰκὸς ἦν μὴ ταχὺ εὑρεῖν ον ἐζήτει. γλυχέως δὲ ὡς ἐπὶ λογικῶν ἐῤῥέϑη σημάντωρ 0 ἡνίοχος. χυρίως γὰρ 

30 σημαίνειν ἐπὶ ἀνθρώπων, οἷον, μὴ γὰρ ἔμοιγε σήμαινε. εἰ δὲ καὶ ἵπποι σήμασι πείϑονταί τισιν, οὐχ 
angst οὐδὲ ἐπ᾽ ἐκείνων ἡ λέξις. (Vers. 133.) Ὅτι Διομήδης βουληϑεὶς μὲν πρὸ ὀλίγων “Εχτορι uovo- 
μαχῆσαι, κλήρῳ δὲ τότε ἀποσφαλεὶς ἐφιλοτιμήσατο νῦν ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλλεῖψαν, καὶ πάντων φευ- 20 
γόντων διὰ τὰς διοσημίας αὐτὸς ὡς ἐῤῥέϑη ἔμεινεν ὁρμῶν κατὰ “Εχτορος" «AX ὃ τότε δυσχληρήσας 
δυσπραγεῖ καὶ γῦν διὰ τὸν Δία. ὃς καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ βροντῶν xoi κεραυνοβολῶν μόλις ἐπέχεν αὐτὸν τῆς 
ὁρμῆς, τολμῶντα οὐ κατὰ πυρὸς ἁπλῶς, ὡς ἡ παροιμία φησὶν, ἀλλὰ κατὰ οὐρανίου πυρός. καὶ ἰδοὺ 

586 αἰγὶς δεινὴ αὕτη Διὸς ἀλληγορουμένη, € ἐστι “καταιγὶς, δι᾿ ἧς ἄγωϑεν χενουμένης ἵπποι τὲ καὶ ἄνδρες 

ὑποπτήσσουσιν. ἐρεῖ γὰρ ὅτι, βροντήσας δ᾽ ἄρα δεινὸν ἀφῆχεν ἀργῆτα χεραυνὸν κὰδ δὲ πρός ϑ᾽ in- 

nov Διομήδεος ἧχε χαμᾶζε, δεινὴ δὲ φλὸξ ὦρτο ϑεείου καιομένοιο. τὼ δ᾽ ἵππω δείσαντε χαταπτήτην, 

9 ἐστι κατεπτηξάτην, ὑπ᾽ ὄχεσφι. Νέστορα δ᾽ ἐκ “χειρῶν φύγεν ἡνία φοινικόεντα ἢ σιγαλόεντα, του- 
3o τέστιν ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται κατεστιγμένα πρὸς κάλλος ἐλλείψει. τοῦ τ, ἢ ἁπαλὰ καὶ μὴ ψοφοῦντα, 

ἢ σιγὴν ποιοῦντα τῷ βλέποντι διὰ τὸ εὖ πεποιῆσϑαι , ὅϑεν xal οἶχοι σιγαλόεντες, οἱ ἄλλως ἠχήεντα 

δώματα λέγονται σχήματι ἀντιϑετικῷ. τοιοῦτον γὰρ πάντως τὸ, σιγαλόεντα δώματα, καὶ αὖ πάλιν 

ἠχήεντα. ἀστείως δὲ εἴρηται ὡς περ ἀλλαχοῦ τὸ, ποῖόν σε ἔπος φύγεν, οὕτως ἐν Ἀταῦϑα τὸ φυγεῖν ἐχ 30 

χειρῶν" τὰ ἡνία, ὡς εἴ meg ἔμψυχά τινα ἦσαν. αἴτιον δὲ νῦν τὸ δέος, ἐκλῦσαν τὰ νεῦρα. ὅϑεν ἐπάγει" 

δεῖσε δ᾽ ὃ y ἐν ϑυμῷ. (Vers. 133. sqq. ) “Σημείωσαι δὲ ὅτι αὐξάνει τὸ τοῦ Διομήδους μένος καὶ ϑάρ- 
σος ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς, εἴ περ οὐκ ἂν ἔφυγεν, εἰ μὴ ἂρ ὀξὺ νόησε Ζεύς. βροντήσας δὲ ἀργῆτα χκεραυ- 

vOv πρὸ τῶν τοῦ Διομήδους ἵππων ἀφῆκεν ἢ καϑῆχεν" ἄμφω γὰρ αἱ λέξεις κυρίως ἐνταῦϑα κείσονται, 
ὡς πρίν γε τὰ ἐκ Διὸς AO sv δείματα, φησὶν Or, ἔνϑα χε λοιγὸς ἑ ἔην καὶ ̓ (ἀμήχανα ἔργα γένοντο, xai 

vU xc σήκασϑεν χατὰ Ἴλιον τε ἄρνες, οἱ Τρῶες δηλαδὴ παρὰ τοῦ Διομήδους διωκόμενοι, & ne 

4o σημείωσαι ὅτι ἐσίγησεν ὁ ποιητὴς ἢ συγκατασπεύδων τοῖς πραττομένοις τὴν φράσιν ἢ διὰ τὸ ἔχδηλον. 
χαὶ ὃ ὅρα ὅτι οὐς εἴκασεν ἐν ἄλλοις πρὸς δὲς βοώσας ἐ ἐν αὐλῇ ἀνδρὸς πολυϑρέμμονος, ἐνταῦϑα à ὡς ἄρνας 

φησὶ κατὰ Doy σηκάσεσϑαι ἄν. λέγεται δὲ τὸ onxatecó au χατὰ τοὺς παλαιοὺς οὐχ ' ἁπλῶς ἐπὶ παν- 

των ϑρεμμάτων, ἀλλὰ κυρίως ἐπὶ ἀρνῶν, καὶ σηκὸς ὃ τόπος τῆς αὐτῶν στάσεως, εἰ καὶ οἱ μεϑ' Ὅμη- 
ρον, ὡς καὶ ἑτέρωϑι δηλοῦται, καὶ ἐπὶ ναοῦ τὴν λέξιν ἔϑεντο τοῦ σηκοῦ, εὐλόγως ποιοῦγτες. «Σημείω- 
σαι δὲ ὡς εἰπὼν ὁ ποιητὴς ἐπὶ, Τρώων τὸ σηκάσεσϑαι ἀντὶ τοῦ ἐγκλεισϑῆδναι τῇ πόλει καὶ τῇ λέξει áo 
παραχρησάμενος τολμηρότερον ϑεραπεύει αὐτίκα συνήϑως διὰ συντόμου παραβολῆς τῆς, xoa ἄργες. 

a 
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Ὅρα δὲ καὶ ὕει ἀνδρίας. ἐγνταῦϑα συζυγείσης οἷον τῇ φρονήσει, , χαϑὰ καὶ ἐν τῇ "1 ῥαψῳδίᾳ, μεγάλα 

ἔργα ἐγένοντο, χαὶ ὡς ἀλλήλους ὁ ἀνδρεῖος Διομήδης zeli ὃ συνετώτατος “Νέστωρ περιεσώσαντο, συμ- 

φερτῆς: xci im αὐτῶν γενομένης ἀρετῆς. Τοῦ δὲ δεινὰ τὸν κεραυνὸν χαὶ τὴν φλόγα εἶναε πίστις τὸ 

δέος τῶν ἵππων καὸ τὸ. δεῖσαι τὸν. “Νέστορα ovy ̓᾿ἁπλῶς ἀλλ ἐν ϑυμῷ. ἔστι δὲ διασαφητικὸν᾽ TOU, 
δαιόμενον σέλαξ ; ἡ φλὸξ αὕτη toV ἀεραυνοῦ. Εν δὲ τῷ ϑεείου πλεδνάξει μὲν τὸ ἐ λείπει δὲ τὸ og. 

ὥφειλε γὰρ εἰπεῖν ὡς ϑείου καιομένου. ἔνϑα. γὰρ χεραυνὸς πέσῃ, ἐχεῖ ὡσανεὶ ϑείου καιομένου. ὄξει. 

τοῦτο δὲ, ὡς καὶ ἐν τῇ Ὀδυσσείᾳ. virgi σαφέστερον; διὰ τὴν ὕλην 7ίνέται τοῦ κεραυνοῦ, ἀνᾶϑυ- 

μίασιν οὖσαν ξηρὰν καὶ MT. )] καὶ ἄλλως τὸ ὡς ϑεείου εἶπεν οὐ διὰ τὴν ὀδμὴν, ἀλλὰ διὰ τὸ οἷα 

εἰκὸς οὐκ αὐτόχρημα φλόγεον τοῦ χεραυνοῦ. ὡς χαὶ ἀχοντίξεσθαι ὑψοῦ, ταπεινούμενον δὲ, ὡς εἰ xot 
ϑέειον ἐφλογοῦτο. παραβολικὸν δὲ τὸ, ϑεείου καιομένοιο, ἀντὶ τοῦ ὡς ϑεαφίου ἐκπυρωϑέντος. χαὶ τὸ 

80 ἔστιν ἡ τούτου γοργότης: ἔτι δὲ καὶ ἔλλειψις, nete τὸς "ἐμάχοντο δέμας πυρὸς - ἤγουν ὡς πῦρ" 
παραβολικῶς γὰρ καὶ ἐκεῖνο ἔχει. οὐρεῖν 130.) Τὸ δὲϊ βαταπτήτην συγαέκοπται καὶ αὐτὸ, καϑὰ πρὸ 

ὀλίγων: τὸ κιχήτην. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι v0, ἔνϑὰ zc λοιψὸς i üjv καὶ τὰ ἑξῆς τῶν εἰρημένων, “χρήσιμα: "aig 

γραφὴν καὶ κατὼ παραποίησιν zov κατὼ ἱθμηρικὴν φράσιν. POR CM ( Vers. 159. 544.) Ὅτι προ- 
τροπὴ ἐλλόγου φυγῆς καὶ παραμυϑία᾽ ἥττης τὸ, ἄγε δ᾽ αὖτε φοόβονδ᾽ ἔχε “μώνυχας ἵππους. ἢ) ov γινώ- 
σεις O0 TOL ἐκ ϑεοῦ OUy ἕπεται ἀλκή: νῦν μὲν γὰρ τούτῳ ϑεὸς κῦδος ὀπάζει σήμερον " ὕστερον αὖτε 
χαὶ ἡμῖν, cix ἐθέλῃσι, δώσει" ἀνὴρ δέ κεν οὔτι ϑεοῦ voov εἰρύσσαιτο, οὐδὲ μάλα, ἔφϑιμος», ἐπεὶ 

βοπο"λὺ φέρτατός ἐστιν; ὃ δὴ κατασχευή ἐστὶ τοῦ, oix ̓ ᾿ἐδέλῃσιν, ἐϑέλων γάρ, φησι; óc κῦδος, οὐ 

μὴν ὑπὸ ϑνητοῦ τινὸς βιασϑείς." γνωμικῶς δὲ ταῦτα εἴρηκε ὃ πρὸς Διομήδην ὃ Νέστωρ: ἔστι δὲ τὸ μὲν, 

704φόβονδ᾽ ἔχε; ἀντὶ τοῦ εἰρ φυγὴν ἔλαυνε, ὡς τοῦ ἔχειν χαὶ ἐπὲ ἐλάσεως “ἱππικῆς πολλαχοῦ νοουμένου διὰ 20 
τὸ δέον εἰναι τὸν ἐλαύνοντα οὕτως 7 οὕτως ἐπέχειν τοὺς ἵππους ἢ ἔχειν τὰ χαλινά. ( Vers. 140.) Τὸ 587 
0i, ovy ἕπετ᾽ ἀλκὴ, ἀστείως ἔχει." ἐθέλει γὰρ εἰπεῖν ὡς, ἐπεὶ ἐθέλουσιν ἡμῖν διώκειν τὸν “Ἕχτορα 

οὐκ ἐπαχολουϑεῖ ϑεόϑεν ἰσχὺς, στρεπτέον τοὺς ἵππους εἰς φυγήν. (Vers. 142.) Τὸ δὲ σήμερον τοῦ 
νῦν ἐστὶ συνήϑως διασαφητικον; ἵνα μὴ ἀχϑεσϑῇ ὃ Διομήδης νοήσας πλατικῶς τὸ, νῦν κῦδος ἔσται 

10 τῷ Ἕκτορι" οὐ γάρ μου πολλᾶς, φήσιν, ἡ μέρας δηλοῖ τὸ νῦν, ἀλλὰ μόνην τὴν ̓σήμερον. (Vers. 143.) 
Τὸ δὲ εἰρύσαιτο ἀντὶ τοῦ μεϑελκύσεν 3 ἢ) κωλύσει. Ὁ Vers. 139.)" Ἰστέον δὲ ὅτι. ἐκ τοῦ, φόβονδ᾽ ἔχε, 
ἤτοι ὡς ἐῤῥέϑη ἔλαυνε εἰς φυγὴν, ὥρμηται τὸ λέγεσθαι τὸν παραιβάτην. ἡνίοχον; og αὐτοῦ δὴ τοῦ 

παραιβάτου εἰς φυγὴν καὶ δίωξιν. δοχοῦντος ἐλαύνειν τῷ πρὸς τὸν ἡνίοχον ἐπιτάγματι. ἐνάγει δὲ εἰς 

τοῦτο χαὶ τὸ ἐφεξῆς, ἔνϑα λέγει ὡς μερμήριξε Τυδείδης i ἵππους Té στρέψαι χαὶ ἐναντίβιον μαχέσασϑαι" 

ἡνιόχου μὲν γὰρ τὸ tee ἵππους. οὐκ ἂν. δὲ αὐτὸ; γένηται, μὴ τοῦ παραιβάτου τῷ ὑφηνιόχῳ ἐγκε- 3o 

20 λευσαμένου. ἴσως δὲ * xe ϑεραπεύει οὕτως ὃ Νέστωρ, 0 μὴ χαλῶς ἤδη σπεῖ ποίηγκέ. φϑάσας γὰρ aur 

γέσαι τὸν ἐξ οἰχείου ἅρματος ἀναβάντα εἰς ἕτερον πολεμεῖν, οὐ μὴν ἡνιοχεῖν", αὐτὸς δὲ ἄρτι" ἐπὶ 

ἅρματος τοῦ “Διομήδους οὐ πολεμῶν, ἀλ λὰ ἡνιοχῶν à προβάλλ ἑται τὸν Διομήδην εἰς ἡνεὀχείαν y εἰπὼν 

τὸ, φόβονδ᾽ ἔχε ἵππους, ὡς εἴρηται, ἵν οὕτως ἡνίοχος ὃ Διομήδης εἴ), οὐ μὴν αὐτός. ( Vers. 146.) 

Ὅτι ὃ συγκαταϑέκενος γεροντιχοῖς λόγοις εἴποι ἄν" ναὶ δὴ ταῦτά ye πᾶντα γέρον oro μοῖραν ἔειπες. 
λυπουμένου δὲ τό" ἀλλὰ τόδ᾽ αἰνὸν ἄχος χραδίην καὶ ϑυμὸν ἑχάνει. μῖσος δὲ δηλοῖ. καυχήσεως ἐχϑροῦ 
TO' ὧς ποτ᾽ ἀπειλήσει,, ἤγουν καυχήσεται" τότε μὸι χάνσι; εὐρεῖα. ̓ χϑών" 0 καὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται. 
Wes 150.) “ἐς δὲ ἀπειλὴ. χαὶ τὸ καύχημα λέγετον καὶ ἀπειλεῖν τὸ αὐχεῖν, οὐχ — ἀμφιβαλεῖν. 

3o γίνεται δὲ χαὶ ἡ τοιαύτῃ λέξις παρὰ τὴν ἀπὸ πρόϑεσιν' καὶ τὸ εἰλεῖν" ᾿ἀποστρέφεται γὰρ κὸ καυχώμενος 
τοὺς ὑπερηφανευομένους, χαϑὰ καὶ ὃ ἄλλως "λόγοις τοῖς πρὸς ὀῤγὴν ἀπειλούμενος.᾽ ὃ μέντοι εὐχόμενος 40 

ἀπειλεῖσϑα: xal αὐτὸς λέγεται παρὰ τὰς ἱεράς, φασι, πέλλας ἤτοι φιάλας, αἷς χρῶνται οἱ ϑεοκλυ- 

τοὐντὲς, πλὲ ἑονάσαντος ἐκεῖ τοῦ ἃ, ἵνα “ἢ ἀπελὴ ἡ εὐχὴ, xai ἐπενϑέσεν τοῦ U ἀπειλή. δῆλον δὲ ἐκ τῶν 

τῆς Οδυσσείας, ὡς πέλλαι. υὐχλ ἁπλῶς aL φιάλαι ἀλλ᾽ αἱ meh εκηϑεῖσαι.. (Vers. 148.) Ὅτι Διομήδης, 
μὲν αἰδεῖται φυγεῖν. λογιζόμενος ὡς ἄρα, οἷὰ εἰχὸς,. Ἕκτωρ δή πότε φήσει ἐνὶ Τρώεσσιν ἀ) 00: iov, Tv- 

δείδης ὑπ᾿ ἐμοῖο φοβεύμενος, ἤτοι οὐχ ὑπὸ Διὸς, ἀλλ ἑμοῦ φεύγων, ἵζεῖο νῆας. καὶ ἐπεύχεται τότε 

ϑανεῖν, εἰπὼν, ὡς εἴρηται, προσεχῶς τὸ; dé ποτ᾽ ἀπειλήσει" καὶ ἑξῆς." xel οὕτω μὲν ὃ Διομήδης 
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ÓxVH φυγεῖν, μέγα “φρονῶν ὡς πρέπον ἥρωι. ὁ δὲ ῥήτωρ “Νέστωρ avóvneya ἀντιπαραστατικῶς" 
( Vers. 152. sqq.) o μοι 1υδέος υἱὲ δαΐγρηνοοι οἷον ἔειπες. εἴ περ yaQ σ᾽ ἽἝχτωρ γε xaxov καὶ ἀνάλ- 
χιδα φήσει, ἀλλ᾽ ov πείσονται Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι μεγαϑύμων ἀσπιστάων, τάων ἐν κονίῃσι βάλες, 

ἤγουν ἔϑου, ἔῤῥιψας, ϑαλεροὺς παρακοίτας. καὶ εὐϑὺς ὁ 0 Νέστωρ, χαὶ ταῦτα “4ιομήδους. ον χατανεύ- 

σαντος. 0 πὲρ χαὶ σημείωσαι; φύγαδ᾽ ἔτραπε μώνυχας ἵππους αὖἶϑις ἀν᾽ ἰωχμὸν, ἤγουν ὁ᾽ πίσω ἔνϑα 4o 
ἣν ἡ τῶν λοιπῶν Age δίωξις, ὥστε εἰ καί τι μεμπτέον τὸν ἥρωα ὡς φυγόντα, τῷ Νέστορι ἐπιγρα- 

πτέον τὸ αἴτιον. ᾿Ιστέον δὲ ὡς εἶχε μὲν ὁ σοφὸς Νέστωρ καὶ ἐνστατικῶς εἰπεῖν, ὡς οὐχ ἂν ὃ " Exrop 

ἀλαζονεύσηται χατὰ Διομήδους, ἐπεὶ δὲ φεύγειν σπεύδων eix ἔχει πολυλογεῖν καὶ οὐδὲ ϑαῤῥεῖ οὕτως 

εἰπεῖν» ἀντιπαρίσταται: ὡς εἰ χαὶ εἴπῃ ἀλαζονιχόν τι, ἀλλ᾽ οὐδένα ἂν πείσοι. ( Vers. 153.) To à? 

10 xaxov xci ἀνάλχιδα ταὐτὸν ἄμφω voovot , ταὐτολογικῶς ῥηϑέντα καὶ νῦν πρὸς διασάφησιν, ἵνα 

μὴ χαχόν τις γοήσῃ τὸν χατὰ ψυχὴν οὔ χρηστόν. τὸν δὲ ἀνάλκιδα καλῶς ἐνταῦϑα εἰπεῖν ἐταμιεύσατο" 

εἶχε μὲν γὰρ πρὸ βραχέων ἐν τῷ, οὐδὲ μαλ ἴφϑεμος. εἰ πεῖν οὐδὲ μάλ ἄλκιμος" ὥχνησε δὲ εἰπεῖν ἐχεῖ 

αὐτὸ, ἐπεὶ προέκειτο τὸ, oUy ἕπετ᾽ ἀλχή. φυγὼν οὖν τὸ κάλλος ἔϑετο ἐχεῖ μὲν τὸ ἔρϑιμος, ἐνταῦϑα 

δὲ τὸ ἄλκιμος. (Vers. 155.) Ὅρα δὲ χαὶ ὅτι τὸ, μεγαϑύμων ἀσπιστάων, OUy ἁπλῶς παρέῤῥιπται 

ἀλλὰ πρὸς ἔπαινον, ὡς τοιούτους ἄνδρας ἀνελόντος τοῦ ἥρωος, χάλλους δὲ ποιήσει πρέποντος, τὸ 
ἀσπιστάων, τάων, ἐοικὸς τῷ, Σαμία μία ναῦς. καὶ τοῖς ὁμοίοις. (Vers. 156.) Τὸ δὲ, ἐν χονίαις 
βαλεῖν, τὸ κτεῖναι περιέφρασε" καὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν, παλαιστικὴ ἡ φράσις. ἐν πάλῃ γὰρ οἱ ἀγωνισταὶ 
ἐν xo*vieug βάλλονται. ἴσως δὲ καὶ ταφῆς ἔννοιαν ὁ λόγος ἔχει, ὡς τῶν ϑνησχόντων ὑπὸ χοῦν βαλλο- 50 

| μένων. διὸ καὶ τὸ ϑαλεροὺς ἔχει τι καὶ οἴχτου. οἰκτρὸν γὰρ τοὺς ἔτι ϑάλλοντας ὑπὸ χόνιν βαλεῖν. 
588 ( Vers. 157. ) Τὸ δὲ φύγαδε ταὐτὸν ὃν τῷ φόβονδε ἐ ἐσχημάτισται; ὡς ci ἀλλαχοῦ δηλοῦται , χαϑὰ 

τὸ οἴκαδε. ὡς γὰρ oixovÓs οἴκαδε, οὕτω χαὶ φυγὴν φύγαδε. ( Vers. 159.) Ὅτι οὐ μόνον πολεμικὸν 
ἀλλὰ ποτε xol ἄκρας λοιδορίας φραστικὸν ἔσται τὸ, ἠχῇ ϑεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο. βέλη δέ 
φησιν ὀϊστοὺς, λίϑους, δόρατα, καὶ εἴ τε ἄλλο ἀφίεται μήχοϑεν, ὑποῖα Τρῶες καὶ Exroo ἀφιᾶσι 
κατὰ Διομήδους φύγαδε τραπέντος. Τὸ δὲ χέοντο πολὺ καὶ νῦν πλῆϑος δηλοῖ βελῶν ὡς ἄνωϑεν ὄμβρου 
δίκην χεομένων. Καὶ σημείωσαι ὕτι τὸ παρ᾽ ᾿ Ἡροδότῳ νέφος βελῶν, ὑφ᾽ ᾧ ὡς ὑπὸ σκιᾷ ἐχρῆν μάχε- 
σϑαι, συγγενῶς ἔχει τῇ Ὁμηρικῇ ταύτῃ λέξει" δοκεῖ γὰρ ὡς ἐκ νέφους χέεσϑαι τὸ χεόμενον ἄνωθεν. 
εἰπεῖν δὲ xoi ἄλλως, εἰ νέφος παρ᾽ Ὁμήρῳ ἡ τῆς στρατιωτικῆς συντάξεως πυχνότης χατὰ τὸ, νέφος 

πεζῶν, οὐδὲν καινὸν φάναι, ὡς ἐκ τοιούτων νεφέων βέλεα στονόεντα χέοντο. (Vers. 160.) Ὅτι 
ἽἝχτωρ φεύγοντα τὸν Διομήδην μεμφόμενος ὀνειδίζει ὡς μέχρι νῦν πολλὰ τιμώμενος ὑπ᾿ ᾿ΔΙχαιῶν οὐκ 

3o ἔτε ἔσται τίμιος φεύγων οὕξτω. φράζει δ᾽ ἐνταῦϑα Ὅμηρος οὕτω" τῷ δ᾽ ἐπὶ μαχρὸν ἄϊσε μέγα κορυ- 60 
ϑαιόλος" ̓ βατωρ᾽ Τυδείδη, πέρι ψιέν σὲ τίον Δαναοὶ ταχύπωλοι ἕδρῃ τε κρέασίν τε ἰδὲ πλείοις δὲπ τάεσσι, 

γῦν δέ σ᾽ ἀτιμήσουσι" γυναικὸς ἂρ ̓ἀντετέτυξο. ἔῤῥε xax) γλήνη., ἐπεὶ οὐκ εἴξαντος ἐμεῖοι στύργων jjut- 
τέρων ἐπιβήσεαι οὐδὲ "δὲ γυναῖκας ἄξεις ἐ ἐν νήεσσι" πάρος τοι δαίμονα δώσω. (V ers. 162.) Koi ὅρα x«v- 
τούτοις ὡς σμιχροπρεπῆ τὰ τῶν ἡρώων γέρα, οἷον προς ἑδοία καὶ χρέατα καὶ οἴνου πλήρη ποτήρια. συν- 
τομώτατα δὲ νῦν ἔφρασε διὰ τὸ στενόν τε τοῦ χαιροῦ καὶ διότι ἀλλαχοῦ σαφῶς ἡρμήνευκε. Τὸ δὲ, 

«πλείοις δεπάεσσιν, "εὐθεῖαν ἔχει τὸ πλεῖον, D ἐστε πλῆρες, οὗ ἀρσενικὸν μὲν ὁ mÀeiog, ϑηλυχὸν 0070 

ἡ πλείη, ὡς τὸ, πλείη μὲν γαῖα καχῶν. ἁπλᾶ δὲ τούτων ὁ πλέος, ἤτοι γέμων, καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ πλέον. 

κοινὰ δὲ ταῦτα καὶ παλαιά. ὕστερον γὰρ ἤγουν μεϑ᾽ Ὅμηρον ὁ πλέως ᾿Αττιχῶς κατὰ ἔκτασιν, καὶ τὸ 

πλέων ὁμοίως, ὅϑεν ὁ ἔμπλεως καὶ τὸ ἔμπλεων, ὃ καὶ αὐτὸ ἡ ποίησις ἐνίπλειον λέγει καινότερον, ὡς 
4o τό" δῶμα ἐνίπλειον βιότοιο. Τὸ δὲ ἀτιμῆσαι Ott ἀτιμῶσαι λέγουσιν οἱ μεϑ' Ὅμηρον, πολλαχοῦ δηλοῦ- 

ται. (Vers. 163.) Τὸ δὲ, γυναικὸς ἀντετέτυξο, σχῶμμα μιέν ἐστι δειλοῦ, κερτομεῖ δὲ ἀντὶ γυναικὸς 
γενέσϑαι τὸν Διομήδην 1 ἤγουν ἶσον γυναικί. χαὶ ἔοικε τῷ, ᾿ἡχαιίδες οὐχέτ᾽ ᾿Ἁχαιοὶ, περὶ οὗ προγέγρα- 

πται γλαφυρώτερον. ἐξ αὐτοῦ δὲ παρὰ Σογοκλεῖ τὸ, γυναῖκες ἀντ᾽ ἀνδρῶν, ἀντιστρόφως τῷ Ὁμηριχῷ. 

( Vers. 164.) Τὸ δὲ, ἔῤῥε κακὴ ; aja y ῥηϑήσεται μὲν πρὸς τὸν μηδὲ βλέπεσϑραι ἄξιον, δηλοῖ δὲ τὸ, 

χαχὴ ϑέα. περὶ δὲ. τούτου καὶ αὐτοῦ προγέγραπται τὸ ἀρκοῦν, ἔνϑα ἐφάνη ὡς μεταληπτιχῶς ἡ ἐνταῦϑα 

γλήνη κόρην δηλοῖ, οὐ τὴν xav ὀφϑαλιιὸν ἁπλῶς. ἀλλὰ διὰ μέσης “αὐτῆς γυναῖκα παρϑενικήν. εἰς τὸ 

Y 
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ὃ συλλαμβάνεταὶ TL χαὶ TO , ἀντὶ γυναικὸς ἐτέτυξο. ( Vers. 163. D "Iaréov δὲ xai ὕτι τὸ ἀντὶ γυναικὸς 

τετύχϑαι ἴσως μὲν ἀνόμοιόν ἐστι πρὸς τὸ εἶδος ἀγητόν τινα εἶναι, ἴσως δὲ ὕμοιον κατὰ τὸ, deo 

εἶδος ἀγητοί. ( Vers. 164, ) Τὸ δὲ, οὐχ εἴξαντος ἐμοῦ πύργων ἡμετέρων ἐπιβήσῃ, σεμνύνων ἑαυτὸν 
ὁ ἽΕχτωρ qoi, ὡς αὐτοῦ δὴ καὶ μόνου πολιουχοῦντος ἐν τοῖς Τρωσί. (Vers. 165.) To δὲ, οὐδὲ 

γυναῖχας ἄξεις, δοκεῖ ἀστείως εἰρῆσϑαι, ὡς μὴ δυνατὸν ὃν τὸν ἀντὶ γυναικὸς τετυγμένον γυναῖχας 
ἀριστέων εἰς αἰχμαλωσίας ἀπάγειν. καὶ ἄλλως δὲ, τὸν Π]άριν πλαγίως ὑπερτίϑησι τοῦ Διομήδους, ὡς 
ἐχείνου μὲν καὶ τὴν ᾿ Ελένην καὶ ἄλλας ἐξ λλάδος ἀγαγόντος, τοῦ δὲ Μιομήδους οὐ δυνησομένου τοιοῦ- 
τόν τι. ἴσως δὲ καὶ τοῦ Νέστορος ἐϑέλει λεληϑότος καϑάψασθϑαι, οἷα μαϑὼν ὡς εἰχὸς βουλεύσασϑαί 
που τὸν γέροντα τοῖς ᾿Αχαιοῖς μὴ ἐθελήσειν αὐτοὺς οἴχοι νοστῆσαι πρίν τινα πὰρ Τρώων ἀλόχῳ χατα- 

κοιμηϑῆναι. (Vers. 166.) Δαίμονα δὲ δώσειν φησὶ, xcxóv δηλαδὴ, λαβὼν τὸ xcxóv ἀπὸ κοινοῦ ἐκ 
τοῦ κακὴ γλήνη, μᾶλλον δὲ ἀφεὶς ἀναλόγως τῇ ἀπειλῇ νοηϑῆναι τὴν λέξιν, μέσην καὶ αὐτὴν οὖσαν, 
χαϑὰ καὶ ἡ μοῖρα καὶ ἡ τύχη καὶ ὁ πότμος. μέσως δέ πως εἴρηται τὸ δαίμονα, δηλοῦν οὐ μόνον 

2οϑάνατον, ἀλλὰ "καὶ ἑτεροῖαν τινὰ τύχην. οὐ γὰρ οὕτως ἄφρων ὁ “Εχτωρ, ὡς ἀποφαίνεσθαι περὶ τῶν 
μὴ ἐπ᾿ αὐτῷ. ἐντεῦϑεν δὲ ἴσως οἱ πολλοὶ τὸν ϑροήσαντά τινας ἐπὶ ἐχπλήξει δαίμονα δοῦναι τοῖς 

τεϑαμβημένοις φασί. Σημείωσαι δὲ ὅτε κατ᾽ ἦἧϑος ϑυμικὸν πλεονάζει ἐνταῦϑα ὁ Ἕχτωρ τοῖς κατὰ κόμ- 
ματα συχνὰ νοήμασιν. (Vers. 167.) Ὅτι ὀνειδίσαντος, ὡς ἐῤῥέϑη, τοῦ “Εχτορος, διάνδιχα μερ- 
μήριξε Διομήδης ἵππους τε στρέψαι καὶ ἐναντίβιον μαχέσασϑαι, ἀχϑόμενος, ὡς προείρηται, καὶ 
αἰδούμενος. (Vers. 169.) Τρὶς μὲν μερμήριξε χατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν, τρὶς δ᾽ ἂρ ἀπ᾿ ᾿Ιδαίων 

ὅ0 ὀρέων χτύπε μητίετα Ζεὺς, σῆμα τιϑεὶς Τρώεσσι, μάχης ἑτεραλκέα νίλχην. καὶ οὕτω Διομήδης μὲν 
ἄπεισιν. “Εχτωρ δὲ τὴν ἐκ “4ιὸς γνοὺς ῥοπὴν ἄλλα τε λέγει ὀτρύνων τοὺς ὑπ᾽ αὑτὸν εἰς μάχην, χαὶ τό" 
(Vers. 1 73. ) γινώσχω δ᾽ ὅτι μοι πρόφρων κατένευσε Κρανίων νίκην χαὶ μέγα κῦδος, ἀτὰρ Δαναοῖσί 
γε πῆμα. ero καὶ ἐπαρϑεὶς τοῦς τε ᾿“χαιοὺς ἐξουϑενοῖ καὶ τοῦ τείχους καταλέγει καὶ νὴ XD εἰπών" 

( Vers. 177.) νήπιοι, οἵ ἄρα δὴ τάδε τείχεα μηχανόωντο, ἀβληχρὰ, οὐδενόσωρα" τὰ δ᾽ oV μένος ἁμὸν 

ἐρύξει, ἵπποι δὲ ῥέα τάφρον ὑπερϑορέονται ὀρυχτήν. ἀλλ ὅτε δὴ ἐπὶ ναυσὶ γένωμαι, μνημοσύνη τις 
4o ἔπειλτα πυρὸς δηίοιο γενέσϑω, ὡς πυρὶ νῆας ἐνιπρήσω. κτείνω δὲ καὶ αὐτοὺς ᾿Δργείους ἀτυζομένους 

περὶ καπνῷ, ἤγουν ὑπὸ καπνοῦ. οὕτω μεγαλόφρων ὃ “Εχτωρ καὶ ϑρασὺς καὶ φέρειν μετρίως EUTU- 
χίαν οὐκ εἰδώς. (Vers. 175.) Ὅρα δὲ ἐν τούτοις φανερῶς ἡρμηνευμένην τὴν καὶ ἀλλαχοῦ δηλωϑ εἴ- 
σαν χατάνευσιν τοῦ Διός. ὡς γάρ που ἔφη ὃ Νέστωρ χατανεῦσαι τὸν ἀέρα Δία αἰνέσιμα σήματα 
φαίνοντα. οὕτω χάνταῦϑα Ζεὺς τοῖς Τρωσὶ σῆμα τίϑησι μάχης, κτυπῶν ἄνωθϑεν xoi οὕτω δηλῶν ἕτε- 
θοχλενῆ γίχην, ὃ δὴ κατανεῦσαι vixiv. τὸν Δία φησί. χαὶ ἰδοὺ χατάνευσις xoi νῦν Διὸς τὸ ἄνωϑεν σῆμα, 

0 πὲρ πῆμα τοῖς ᾿Δχαιοῖς 0 ποιητὴς εἶναι ἀστείως φησὶν, ἐν ἀρχῇ μὲν στίχου ϑέμενος. τὸ σῆμα. ἄλλον 
δέτινα στίχον περατώσας εἰς τὸ πῆμα. ἐρεῖ δὲ xai μετ᾽ ὀλίγα ὃ ποιητὴς, ὡς ἔνευσεν ὃ Ζεὺς λαὸν σόον 

50 εἶναι πέμψας αἰετὸν, ὃν καὶ ὄρνιν ἐρεῖ ὡς σημαντικὸν ᾿μέλλοντος, καϑὰ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς που φανή- 
σεται. (Vers. 168.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ μὲν ἵππους τε στρέψαι xci ἐναντίβιον μαχέσασϑαι, οὐκ ἔστε τελεία 
διασάφησις τοῦ διάνδιχα μερμηρίξαι,. ov γὰρ εἶπεν, ἢ ἵππους στρέψαι ἢ μαχέσασϑαι" ἀδιανόητον 
γὰρ στρέψαι ἵππους τὸν ἤδη στρέψαντα εἰς φυγὴν, ἀλλ ἕν τι δηλοῦσι ἀμφότερα ἤγουν τὸ στραφῆναι 
χαὶ ἀντιστῆναι τῷ διώχοντι, τὸ δέ γε ἕτερον. μέρος τοῦ διάνδιχα, ὃ πὲρ ἦν τὸ προτροπάδην φεύγειν 
ἀφιέντα τὸν “Ἔχτορα χομπάζειν, σεσίγηχεν ὃ ποιητὴς καὶ, ὡς δῆλον , καὶ διὰ τὸ οὐκ εὔφημον χαὶ διὰ 

συντομίαν. (Vers. 169.) Τὸ δὲ μερμήριξε καιρία ποιητικὴ λέξις ὃν ἐπιμονὴν κἀνταῦϑα nenotnxe. Τὸ 

δὲ ἀπ᾿ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἔχτυπε τοῦ ἐβρόντησέν ἐστι περίφρασις. (Vers. 171.) Εν δὲ τῷ, σῆμα τιϑεὶς 

μάχης ἑτεραλκέα νίχην, τὸ μάχης δύναται καὶ εἰς τὸ σῆμα κεῖσϑαι καὶ εἰς τὴν νίχην. ὀρϑὸν γὰρ καὶ 
μάχης εἰπεῖν σῆμα καὶ μάχης ἑτεραλκέα vixi. (Vers. 1 77 ) Τὸ δὲ νήπιοι, ὥφειλε μὲν xata δοτικὴν 
φρασϑῆναι ἀκολούϑως τῷ, πῆμα Δαναοῖς. εἴρηται δὲ ὅμως χαινότερον xoà αὐτὸ κατ᾽ εὐθεῖαν ἀπο- 
στατικῶς, ὡς ἀπὸ ἀρχῆς, ἵνα λέγῃ ὅτι νήπιοί εἰσιν οἱ ᾿ἀχαιοί. ( Vers. 178.) ᾿4βληχρὰ δὲ τείχη τὰ 

60 ἀσϑενῆ. καὶ κεῖται ἡ λέξις πολλαχοῦ, xai μάλιστα. ἐπὶ σαρχῶν. ἐν δὲ τοῖς Ἡροδώρου *xal ᾿Δ4πίωνος 
φέρεται ὅτι ᾿Ηρακλείδης μὲν ὃ Μιλήσιος βαρύνει τὴν λέξιν, λέγων ὡς βληχρόν ἐστι τὸ ἰσχυρὸν, καὶ ἐν 
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συνϑέσει ἄβληχρον ὡς ἄκακον. ἡ δὲ παράδοσις ὀξύνει. βληχρὸν γὰρ τὸ ἀσϑενὲς, ὡς ᾿4λκαῖος" βλη- 
χρῶν ἀνέμων ἀχείμαντοι πνοαὶ, καὶ Νίκανδρος" βληχρὸν μυὸς οἷα μυληβόρου ἐν χροὶ γύγμα. ἐν 
τούτῳ πλεονάσαν τὸ ἃ φυλάσσει τὸν αὐτὸν τόνον , ὡς χαὶ ἐν τῷ, λαλητὸς ἀλαλητὸς, στεροπὴ ἀστε- 

ροπή. οὐκ ἐκεῖνο μέντοι διηνεχές, φασι, λέγομεν, ὅτι ὃ πλεονασμὸς τοῦ ἃ φυλάσσει τὸν αὐτὸν τόνον ἀεὶ, 
οἴδαμεν γὰρ τὸ γαῦρος ἄγαυρος, στάχυς ἄσταχυς. καὶ οὕτω μὲν περὶ τούτου αὐτοί. "Τὸ δὲ οὐδενόσωρα,700 
προπαροξύνεται μὲν ὡς τὸ κυνόσουρα, δηλοῖ δὲ τὰ οὐδεμιᾶς ὥρας, ὅ ἐστι φροντίδος ἄξια. Μένος δὲ 
ἁμὸν ἤϑελε μὲν εἰπεῖν ἐμὸν, μὴ ἔχων δὲ ποιῆσαι οὕτω διὰ τὸ μέτρον ἔϑηκε τὸ ἁμὸν ἀντὶ τοῦ ἡμέτερον, 
τρέψας τὸ ἰδικὸν εἰς τὸ χοινόν. ( Vers. 1 79-) Τάφρος δὲ ὀρυχτὴ ἡ εὖ ὀρωρυγμένη, λείποντος τοῦ εὖ, 
ὡς χαὶ ἐν ἄλλοις, 1) πρὸς διαστολὴν τῶν μὴ) ὀρυχτῶν, et xol κυρίως λέγονται τάφροι ἀπὸ τοῦ ἔτραφον, 

10 οὗ ἐνεστὼς τρέφω, ὅϑεν τράφος ἰδιωτικῶς. εἶτα καὶ τάρφος τὸ δάσος, xci ὀρυχτὴ τάφρος κατὰ μετά- 
Dow ἡ » ἔχουσα πόας τρέφειν δυναμένας διὰ τὸ | χειμαῤῥῶδες τοῦ ῥωχμοῦ. τινὲς μέντοι τὸ πρὸ τῶν τει- 
χέων ὄρυγμα τάφρον χαλεῖσϑαι φασὶν ἀπὸ τοῦ ἀφαιρεῖσϑαί τι αὑτῆς ἀναγκαίως ἐν τῷ ὀρύσσεσϑαι, 

ἵνα ἢ ἄφαιρος χαὶ ἐν συγκοπῇ καὶ πλεονασμῷ τοῦ v τάφρος. ἐνταῦϑα δὲ πολὺ τὸ τοῦ Ἕκτορος ἀλαζο- 
γικὸν, εἰ καὶ τὴν εὐρεῖαν τάφρον ὑπερϑορεῖν τοὺς ἵππους ϑαῤῥεῖ, ovg ἐν τοῖς ἑξῆς ἐπ᾿ ἄχρῳ χείλει 
ἑστῶτας ἡ τάφρος ἀποδειδίσσεται. Μνημοσύνη δὲ ἡ μνήμη, καὶ συντελεῖ τοῦτο εἰς ἀλληγορίαν τῆς 

τῶν Μουσῶν μητρὸς νημοσύνης. (Vers. 181.) Τὸ δὲ, πυρὸς Oníov, ᾿διαστέλλει τὸ παρὸν πῦρ 10 
πρὸς τὰ λοιπὰ πυρὰ, ἐν οἷς καὶ τὸ ÜvrixÓv χαὶ τὸ γαμήλιον xol τὸ ἐν ϑήραις καὶ τὸ φρυχτω- 
ρικόν. ( Vers. 182.) Τὸ δὲ πρήσω ix τοῦ πῦρ γίνεται, ἀφ᾽ οὗ ἐμπυρίσω καὶ ἐν συγκοπῇ ἐμπρήσω 
ἐν ἑτεροίᾳ γραφῇ καϑ' ὁμοιότητα τοῦ διαχειρίσασϑαι διαχρήσασϑαι'" δαϊφέστερον δὲ εἰπεῖν, &x τοῦ πῦρ 

20 πυρὸς γίνεται μετὰ τῆς ἔν προϑέσεως ἐντελὲς τὸ ἐμπυρίξω, οὗ ὁ μέλλων ἐμπυρίσω. ix δὲ τοῦ αὐτοῦ 

πυρὸς γίνεται καὶ περισπώμενον τὸ πυρῶ, καὶ ἐν συγκοπῇ πρῶ, οὗ μέλλων πρήσω διὰ τοῦ 7j ἐξ ἀνάγκης" 
ix δὲ τοῦ εἰρημένου πρῶ παραγώγως μὲν τὸ πρήϑω, ἐν δὲ ἀναδιπλασιασμῷ καὶ ἐνθέσει τοῦ v πιμπρῶ 
τὸ καίω" καὶ τοῦτο μὲν τοιοῦτον. "Ex δὲ τοῦ χεὶρ χειρὸς γίνεται ὁμοίως καὶ τὸ διαχειρίζω χατὰ ἐντέ- 

|. Astav, ὅϑεν τὸ διαχειρίσασϑαι xci τὸ διαχρῶ, ἀφ᾽ οὗ τὸ διαχρήσασϑαι. καὶ ἰδοὺ συγκοπαὶ αὗται 
00 ἀλλάξασαι πρωτοτύπους συζυγίας. εἰ δέ τις ἐνταῦϑα ἐνϑ' υμηϑῇ καὶ τὸ ἀόργητος καὶ ἀοργησία τὰ ἐκ 

τοῦ ὀργίζω γινόμενα, ἔχοι ἄν τι xcà τοῦτο παρασημειώσεως ὁμοίας ἄξιον, πλὴν ὅσον οὐ συγχοπὴ 
ἐνταῦϑα ἐποίησεν ἀλλαγὴν συζυγίας, ἀλλὰ σύνϑεσις. τὸ μὲν γὰρ ἁπλοῦν ὀργίζω βαρυτόνως, τὸ δὲ ἀπ᾽ 
αὐτοῦ σύνϑετον δοχεῖ ἀοργῶ εἶναι xoi ἀπ᾽ αὐτοῦ παρῆχϑαι, ὡς ἥπερ τὸν ἀόργητον, οὕτω καὶ τὴν 20 
ἀοργησίαν. Τοιοῦτον δὲ τι γίνετοι xci imi τοῦ U χειρίξω ἐγχειρῶ, χαὶ σχοτίζω ἐπισχοτῶ, καὶ κακίζω ἐκ- 

So καχῶ, ᾿Ϊστέον δὲ xoi ὅτι παρὰ “Ἡροδότῳ πυρῶσαι χεῖται τὸ ἐμπρῆσαι ἐν τῷ, πυρώσω τὰς ᾿ϑήνας. 
χεῖται δὲ ἡ λέξις καὶ παρὰ ΞΟ ἐν ἘΦΝ ἀμφικίονας γαοὺς πυρώσων ἢ: ἦλϑεν, ἤγουν καύσων" ἔνϑα 

| v«oi ἀμφιχίονες ἐῤῥέϑησαν οἱ, ὡς χαὶ μέχρι γὺῦν ἐνιαχοῦ φαίνεται, κύκλῳ ὑπὸ κιόνων περιεχόμενοι; 
ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν, χυχληδὸν , 0 κεῖται παρὰ τοῖς παλαιοῖς. ( Vers. 184. » Ὅτι ἐνθουσιῶν οἷον ὁ “Πχτωρ 

ἐφ᾽ οἷς ἄρτι ἐθάῤῥησεν, ;, jj καὶ ἀφελῶς λαλῶν, ἐγκελεύεται τοῖς ἵπποις ὡς εἴ περ ἦσαν “λογικοὶ, Ξξανϑὲ 

τὲ καὶ σὺ Πόδαργε, καὶ “ἴϑων, “άμπε τε δῖε, viv μοι τὴν χομιδὴν ἀποτίνεκτον, ἣν μάλα πολλὴν 30 

᾿Ανδρομάχη, ϑυγάτηρ “μεγαλήτορος ᾿Ηετίωνος, ὑμῖν πὰρ προτέροισι μελίφρονα πυρὸν ἔϑηκεν. οἶνόν 
T ἐγχεράσασα πιεῖν, Ort ϑυμὸς ἀνώγει, ἢ ἐμοὶ, ὃς πέρ οἱ ϑαλερὸς πόσις εὔχομαι εἶναι" ἀλλ ἐφο- 

| petpretrov xci σπεύδετον, ὄφρα λάβωμεν ἀσπίδα INecrop£nv , τῆς νῦν χλέος οὐρανὸν ἵκει, πᾶσαν yov- 

| σείην &usvat, χανόνας τὲ xci αὐτήν" αὐτὸρ ἀπ᾽ ououv Διομήδεος ἱπποδάμοιο, δαιδάλεον ϑώρηχα, 

ἄρ τὸν Ἥφαιστος κάμε τεύχων. εἰ τούτω χε λάβοιμεν, ἐελποίμην ἂν ᾿“χαιοὺς αὐτονυχεὶ νηῶν ἐπι βησέμεν áo 
ὠχειάων. τοιαῦτα xci ταῦτα τὰ τοῦ Lxropog οὐ μαχρὰν εὐηϑείας εἰρημένα, οἷς ὡς πρὸς νοοῦντας 
τοὺς ἵππους λαλῶν τροφεῖα τε ἀπαιτεῖ, τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ τὴν χομιδὴν ἀποτίνειν, καὶ κοινοῦται τὸ 
ἀριστεῖον αὐτοῖς ἐν τῷ, ὅπως λάβωμεν ἀσπίδα καὶ ϑώραχα. (Vers. 185.) Τῶν δὲ παλαιῶν οἱ μὲν 
τὰς τέσσαρας τῶν ἵππων κλητικὰς μίσγοντες εἰς δύο συναλείᾳ ουσι, συζυγίας καὶ ξυνωρίδας ποιοῦσιν 

| ἵππων, δύο νοοῦντες ὀνόματα ἐπίϑετα, κείμενα δυσὶν ὀνόμασιν (mov χυρίοις, οἷον λόγου χάριν, 
᾿ς Ξάνϑε vs xoi σὺ λάμπε, Πόδαργε καὶ αἴϑων, τουτέστι ταχύτατε καὶ πυῤῥέ. χρῶνται δὲ πρὸς ἀπό- 
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δειξιν καὶ τῷ ἀποτίνετον δυϊκῷ ῥήματι καὶ τῷ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον, ως ἐπὶ συνωρίδος γάρ, 

φασι, κεῖνταν τὰ τοιαῦτα διῶχά; λέγουσι δὲ καὶ οὐδὲ τεϑρίππου χρῆσιν εἶναι ποτὲ τοῖς ἥρωσιν, ἀλλὰ 

ξυνωρίσι χρᾶσϑαι πάντας, καί που ^ii παρμόρῳ ἑνὶ, ὡς ἐφάνη ἐπὶ Νέστορος. τι δέ φασιν. ὡς, εἴ 

50 step ἣν τέϑριππον, καὶ δύο ἂν εἶχε Ἀῤυμοὺς, ὡς “ἰσχύλος φησίν" ἐν διῤῥυμίᾳ πῶλοι. καὶ οὕτω μέν 

τινες. “ἔτεροι δὲ, ὡς καὶ προεῤῥέϑη, τεϑρίππῳ νοοῦσι 0v" Exrope χρήσασϑαι ἐπὶ καταπλήξει τῶν 
᾿Αχαιῶν, ἐπαρϑέντα. τοῖς τέρασι καὶ “παραδόξως ὑπὲρ τοὺς ἄλλους φιλοτιμούμενον" διὸ χαὶ δευτέρῳ 
πὰρῃόρῳ πλείονι τῶν συνήϑων τριῶν προσχρήσασϑλαι. ὅϑεν, φασὶ, καὶ Ὅμηρος ϑρασὺν ἡνίοχον 
φϑάσας προσεῖπεν αὐτόν. οἱ δὲ ταῦτα εἰπόντες καὶ ἕκαστον τῶν ἐνταῦϑα ὀνομάτων ὡς κύριον ἵππου 
τιϑέασι. τὸ Ξάνϑε, τὸ Πόδαργε, τὸ 4ἴϑων, τὸ “άμπε, ὧν τὰ τρία μὲν ἀπὸ χροιᾶς, τὸ. δὲ ἐν τυχὸν 
μὲν ὁμοίως καὶ αὐτὸ διὰ τὴν ἐν ποσὶ λευχότητα, ἴσως δὲ ἀπὸ ταχυτῆτος ποδῶν. οἱ δ᾽ αὐτοί φασι xci τὸ 

ὡς ψυχρόν ἐστι νοεῖν ἐπίϑετα μὲν τὰ δύο, τὰ δὲ λοιπὰ κύρια. ἐπεὶ κατὰ ᾿Ηρόδωρον καὶ Aniova οἱ 
σύνδεσμοι παραχείμενοι χωρίζουσιν αὐτὰ ἀπ᾽ ἀλλήλων. κύρια γὰρ πρὸς ἐπίϑετα οὐδέποτε συνδεῖται" 
οὐδεὶς γὰρ εἰπεῖν ϑέλων ᾿Αχιλλεὺς ποδώχης καὶ Aeg βουγάϊος συνδήσει τὸν λόγον οὕτως" ᾿Αχιλλεύς τε 
καὶ ποδώκης καὶ Αἴας βουγαϊός τε. ἐκεῖνοι δὲ καὶ τὸ ἀποτίνετον xoi ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον ov 

πρὸς ξυνωρίδα νοοῦσιν, ἀλλὰ πρὸς δύο συστήματα. ἤγουν πρὸς τὴν δεξιὰν συζυγίαν καὶ τὴν ἐξ ἀρι- 
60 στερῶν, ἢ πρὸς τὴν τῶν ζυγίων σύστασιν ἤγουν τῶν ζυγοψόρων καὶ πρὸς τοὺς δύο παρηόρους. Alo: 

δὲ παρασημειοῦνται xci ὅτι ὀνόματα Τρωικῶν ἵππων ov παραδέδωκεν 0 ποιητὴς καὶ ὅτι τὰ ἐνταῦϑα 
ὀνόματα ἐξ ἄλλων συμπεφόρηται. Ξανϑος μὲν γὰρ ᾿Αχιλλέως, Πόδαργος δὲ Μῆενελάου, “4ἴϑων δὲ 
παρὰ τὴν Jyausuvovénv αἴϑην πέπλασται, ὃ δὲ ““άμπος τῆς ᾿Ηοῦς ἐστὶν ἵππος, xol ὕλως πολλὴ 
σπουδὴ τοῖς τοιούτοις ἀϑετῆσαι τὰ Ὁμηρικὰ ἔπη ταῦτα, ὡς καὶ ἑξῆς εἰρήσεται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι, εἰ καὶ 20 

707μὴ τετρώρῳ ποιεῖ Ὅμηρος χρωμένους τοὺς ἥρωας, &AX αὐτὸς ἐν Ὀδυσσείᾳ oid: τετρώρου χρῆσιν, κἔνϑα 591 
γνῆα Φαιακικὴν ϑέειν φησὶν, ὡς ἔν πεδίῳ τέτράορες ἵπποι. ἀπὸ γὰρ τοῦ τετράορες τέτρωρον δηλοῦται. 
“Ἡρόδοτος δὲ λέγει καὶ ὅτι τέσσαρας ἵππους ζευγνύναι παρὰ «“ΤἸιβύων “Ελληνες μεμαϑήκασι. καὶ ἐν τού- 
τοῖς μὲν τὰ κατὰ τοὺς Εχτορέους ἵππους. Τὸ δὲ, κομιδὴν ἀποτίνειν, 0 ἐστιν ἐπιμέλειαν, ὅμοιόν ἐστι 
τῷ ϑρέπτρ᾽ ἀποδιδόναι, 0 ἐστι τροφεῖα. ἐκεῖνο μέντοι ἐπ᾿ ἀνϑρώπων. τοχεῦσι γὰρ φίλοις ϑρέπτρα 
καὶ ὀφείλεται xol ἀποτίνεται. Τὸ δὲ, μάλα πολλὴν, ἀκχοστεῖν xoi τοὺς “Εχτορος ἵππους δηλοῖ. ἀγα- 
ϑοῦ δὲ καὶ ἁπλοῦ ἤϑους ἐν τοιούτῳ καιρῷ ἐπαινεῖν ἄνδρα φίλον, ὁποῖος τῷ “Κχτορι ὁ ἐνταῦϑα μνη- 
Pow μεγαλήτωρ ᾿Ηετίων. (Mess 188. sqq. ) To ài ] ὑμῖν προτέροις πυρὸν παρέϑηχεν οἶνόν τε 
καὶ ἑξῆς, oi μὲν οὕτω χαϑιστῶσιν ἐν ὑπερβατῷ σχήματι, ὑμῖν παρὰ προτέροις ἔϑηκε καὶ, ὡς ἀλλαχοῦ 
φησὶν, ἔβαλε τὴν ἀνωτέρω λεχϑεῖσαν κομιδὴν, 1j πὲρ ἐμοὶ μελίφρονα πυρὸν ἔϑηκεν, οἶνόν v. ἐγχερά- 30 

σασα πιεῖν, ὅτε ϑυμὸς ἀνώγει, ὃ ἐμὸς δηλαδή. ἄλλως γάρ, φασιν, ἀδιανόητον τὸ μὴ οὕτω νοούμενον. 
10 ἵπποις γὰρ οὔτε πυρὸς παρατίϑεται οὔτε κιρνᾶται οἶνος. καὶ οὕτω μέν *rwveg φασὶν, εἰ καὶ μὴ εὑσυν- 

τάχκτως, ἀλλ οὖν συνήϑως καὶ ἀνθρωπίνως. ἽΕτεροι δὲ καὶ τὸ, πυρὸν παρέβαλε, καὶ τὸ, οἶνον ἐνεχέ- 
ρασε; τοῖς ἵπποις προσαρμόττουσι διὰ τὸ τῇ συντάξει εὐϑὺ καὶ ἀπερίεργον xol ἀνυπέρβατον καὶ τῇ 
ὀρϑῇ φράσει κατάλληλον. τὸ γὰρ ini" Lxrogog αὐτὰ νοεῖν ὀρϑὸν μέν ἐστι τῷ νοήματι, στρεβλὸν δὲ 
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τῇ συντάξει καὶ οὐ σύνηϑες Θμήρῳ. εἰ δέ τις λέγει μὴ ἵππων εἰναι τὸ οἰνοποτεῖν ἢ πυροφαγεῖν, εἰς μὲν 
τὸ ἐν πλατέως ψεύδεται" πολλοὶ γὰρ τῶν ἵππων οὐ μόνον κριϑοφαγοῦσι καὶ ολύρας ἐρέπτονται, ταῦτα 
δὴ τὰ συνήϑη, ἀλλὰ καὶ πυροὺς καὶ ἄλλα τῶν σπορίμων προσιέμενοι τρέφονται, οὖς ὁ συνεϑισμὸς 
καὶ ἀρτοφαγεῖν προχαλεῖται, ἤδη δέ που ἐϑιζομένους καὶ εἰς κρεῶν ἐνάγει βορὰν καὶ αὐτῶν ὠμῶν, ὡς 
μηκέτι ἀπίϑανον εἶναι τοὺς τοῦ Θρᾳπὸς Διομήδους ἵππους ἀνϑρωποφαγεῖν. εἰς δὲ τὸ μὴ οἰνοποτεῖν 4o. 

τοὺς ἵππους τὰ μὲν ὡς ἐπιπολὺ φαινόμενα συμφωνεῖ. ἡ δὲ τοῦ γίνεσθαι δύναμις ἐὰν εὐοδωϑῇ “πρὸς 

συνήϑειαν., οὐκ ἂν οὐδὲ τοῦ τοιούτου συνεϑισμοῦ ἀπείρξῃ τοὺς ἵππους. καὶ emret xci τοῦτο OUX εἰς 
πλάτος μέντοι πραχϑέν. οὔκουν ἀδύνατον τὴν xal φίλανδρον xci φίλεππον ᾿Ανδρομάχην προσιτὸν 

20 ποιῆσαι τοῖς ἵπποις χατά τι μέτριον χρᾶ ἅμα τὸν οἶνον ἀφελέστερον xci οἷον εὐηϑέστερον ἱπποχομοῦ- 
σαν, καὶ τοῦτο οὐχ ἀεὶ, ἀλλ᾽ ὅτε αὐτῇ ϑυμὸς ἀνώγει, ὃς πολλοὺς πρὸς οὐδὲν ἀναγχαῖον φιλοῦντας 

τὸ ζῷον πείϑει παραμιγνύειν καί τι μελιτόεν τῷ ὕδατι, κολακεύοντας οὕτω τὸ ἄλογον. ὅλως οὖν ἀμφί- 
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BoAog καὶ ἡ ἔννοια αὕτη διὰ τὸ ἐπὶ μὲν ἵππων νοηϑῆναι τὸ πυροφαγεῖν καὶ οἰνοποτεῖν &ncptpolvoy 
δοκεῖν εἶναι χαὶ γελοῖον, διὸ καὶ ἡϑετοῦντο οἱ στίχοι παρά τινων, ἐπὶ δὲ “ἔχτορος αὐτὰ οὐχ εὖ ἔχειν 
διὰ τὸ τῆς συντάξεως ἀγκύλον καὶ οὐκ εὐσύνϑετον. xoi ἔστιν ἀστείως ἐνταῦϑα εἰπεῖν ἐπί τε τῇ στρε- 

βλώσει τοῦ τοιούτου νοήματος καὶ τῇ κατὰ τοὺς ἵπποὺς αὖϑις ἀμφιβολίᾳ, ὡς ἄρα ὁ Ὁμηρικὸς ἃ '"Ἐχτωῦ 

οὐ μόνον τοῖς Ἕλλησι τότε παρέσχε πράγματα οἷς ἐποίει, ἀλλὰ καὶ γραμματικῶν παισὶν ὕστερον, οἷς 
οὐκ εὐχρινῶς ἐνταῦϑα λαλεῖ. εἰ δέ τις εἴποι τὸν ποιητὴν ἐπίτηδες νῦν τῷ Exrogt περιϑεῖναι καχοσύν- 
Ü«rov λόγου σύνταξιν, μιμούμενον τὴν ἐχείνου περὶ τὴν μάχην ϑερμότητα, 1) καὶ τὴν ταραχὴν δι᾿ ἣν 
οὐκ ἔσχεν ἐπιμεληϑῆναι τῆς φράσεως, ἀχούσοι ἂν ὅτι καὶ τοῦ τὴν πυροαγίαν καὶ οἰνοποσίαν τοῖς 

ἵπποις προσνεῖμαι τὸ αὐτὸ αἴτιον. διὰ γὰρ σπουδὴν ἐξεκρούσϑη τοῦ ὀρϑοῦ νοήματος χαὶ τὰ ἑαυτοῦ 

τοῖς ἵπποις προσήρμοσεν. Eos δ᾽ ἂν ἐντεῦϑεν ἀπολογίαν καὶ ἧ χατὰ τοὺς ἵππους ἀσάφεια, οἷα τοῦ 

ποιητοῦ μὴ zc) ἑαυτὸν ἀεὶ φράξοντος, ἀλλὰ καὶ κατὰ προσώπων ἔστιν οὗ μίμησιν. ( Vers. 187.) 

᾿Ιστέον δὲ ὅτι γυναιχείαν διακονίαν ὁμοίαν τινὰ τῇ κατὰ τὴν ᾿᾿νδρομάχην καὶ “Ἡρόδοτος ἵστορς » 
ἐν oig φησὶν ὅτι γυνή τις, ἐπεὶ eqixero ἐπὶ τὸν ποταμὸν, 5]oós τὸν ἵππον, ὅ ἐστιν ἐπότιξεν, ἀφ᾽ οὗ 
ἀρδάνιον παρὰ Aio Διονυσίῳ τὸ ἀπὸ τοῦ πυϑμένος τοῦ κεραμείου ἕως τῆς γαστρὸς, ἐν ᾧ ἄρδουσι 
ϑρέμματα. Παυσανίας δέ φησιν ὅτι ἀρδάνια κεράμων γάστραι ἀπὸ τοῦ ἄρδειν τὰ βοσκήματα. mpos- 
τίϑεντρ δέ, φησι, τῶν ϑυρῶν. εἰ δὲ καὶ ὁ ἄρδαλος καὶ τὸ ἀρδαλῶσαι καὶ ἡ ἀρδαλία ἐκ τοῦ τοιούτου 
γίνεται ῥήματος, οὐκ ἔστι σταϑερῶς ἐπικρῖναι. τέως δὲ χατὰ Παυσανίαν Φερεχράτης ποιεῖ τινὰ ἐχιίασ- 

σόμενον ἀπὸ πυρετοῦ, λέχοντα᾽ τὸν ἱδρῶτα καὶ τὴν ἀρδαλίαν ἀπ᾿ ἐμοῦ σπόγγισον. Τὸ μέντοι ἄρδην 

ἐπίῤῥημα οὐκ ἂν οὐδ᾽ αὐτὸ παραγάγοι τινὰ ὡς ἐκ τοῦ ἄρδω γίνεται, ἀλλὰ μάλιστα ἐκ τοῦ αἴρειν, ὥς περ 
ἐκ τοῦ ἀείρειν γίνεται τὸ ἀέρδην. ἔστι γάρ, φασι, τὸ ἄρδην ἀντὶ τοῦ φοράδην. Εὐριπίδης ᾿Δλκήστιδι" 
γέχυν ἤδη πρόσπολοι φέρουσιν ἄρδην ἐς τάφον re καὶ πυράν. ( Vers. 188.) Ἔτι ἰστέον χαὶ ὅτι τινὲς 

μὲν τὸ, μελίφρονα πυρὸν, ἐπὶ σίτου νοοῦντες φα"σὶ Óv αὐτοῦ ἄρτον σημαίνεσϑαι τὸν ἐξ ἀποτελέσμα- 1 
"m ΓΞ, - C y3 H Ἵν Η » 

τος ἢ τοῖς ἵπποις ἢ τῷ “Ἔχτορι παρατιϑέμενον, τινὲς δὲ εἰδος ἀντὶ εἴδους λαβόντες, ὃ μάλιστα δι᾿ 

ἀσάφειαν πλεονάζει παρὰ «Τυχόφρονι, χριϑὴν ἐνόησαν τὸν πυρὸν χαὶ ἐπὶ μόνων ἵππων τὴν λέξιν συνε- 
᾿ βίβασαν. παρὰ; μέντοι τῷ γεωγράφῳ δοχεῖ διαφορά τις εἶνα: σίτου καὶ ingen; ἔνϑα λέγει γίνεσϑαι ἐν 
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Ινδίᾳ σῖτον αὐτοφυῆ ἐοικότα πυρῷ. πιϑανὸν δὲ νοῆσαι νῦν τὸν πυρὸν ἐπὶ σίτου, Oy μελίφρονα λέγει, 
and που xci τὸν οἶνον. ἀχόλουϑον » γὰρ τῇ δι οἴνου ἱπποχομούσῃ, xal δι ἄρτου τρέφειν. συζυγοῦντος 

τῷ οἴνῳ. (Vers. 189.) "Τὸ δὲ κερᾶν ἀπὸ τοῦ χέρατος εἴληπται" οἱ γὰρ παλαιοὶ πρὸ τῆς τῶν ποτη- 

ρίων χρήσεως κέρασιν ἐχρῶντο ἀντὶ ἐχπωμάτων, ὡς ἐξ ἄλλων τε δῆλον, καὶ τοῦ Ξενοφῶντος, λέγον- 
Tog" χέρατα δὲ οἴνου περιέφερον, καὶ πάντες ἐδέχοντο" xal, φέρων τὸ χέρας ὁ οἰνοχόος ἧκε" zal, 
λαβὼν κέρας μεστὸν εἶπε, προπίνω σοι, καὶ ἀναστὰς συνεξέπιε, καὶ συγκατεδάσατο μετ᾽ αὐτοῦ τὸ 
κέρας. ( Vers. 190.) Θαλερὸς δὲ pe ὃ ἐκ παρϑενίας ἀνὴρ xci ἐκ νεότητος χατὰ τοὺς παλαιοὺς, 
ὡς πὲρ καὶ κουριδίη ἄλοχος ἡ ἐξ ἔτι κόρης. ᾿Βφομαρτεῖν δὲ ἐνταῦϑα τὸ TE ἐπακολουϑεῖν. 
( Vers. 191. ) "Ev δὲ τῷ, Νεστορέην ἀσπίδα καὶ Διομήδεος ϑώρηχα, ὃς εἰχότως ἧἥφαι "στότευκτος λέγε- 5 

ται, χαὶ οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ καμάτῳ κατασχευασϑεὶς διὰ τὸ ὡς εἰχὸς φιλοτεχνηϑῆναι μετ᾽ ἐπιμελείας 

πολυπόνου, τὸ σχῆμα, ὡς οἱ παλαιοί φασιν, ἀλληγορία. ὑπλίτας γὰρ ϑέλων εἰπεῖν λαλεῖ ὅπλα. πάν- 

τως γὰρ οὐ διὰ τὴν ἀσπίδα τοῦ συνετωτάτου Νέστορος καὶ τὸν ϑώρακα τοῦ ἀνδρείου “Πιοιούδους ἐπι- 

βήσονται νηῶν αὐτῇ τῇ νυχτὰὲ καὶ φεύξονται ᾿“Ιχαιοὶ, ἀλλὰ διὰ τοὺς € ἔχοντας αὐτὰ, οὕς ἀνελὼν᾽ 'E χτὼρ 

τούς τε Ἕλληνας χαιριώτατα βλάψει καὶ τὰ ἔναρα λήψεται. (Vers. 195.) Καὶ ὅρα ὅτι, χαϑὰ πρὸ 

βραχέων ἑαυτῷ ἐλογίσατο τῆς Τροίας τὸ πᾶν ὃ “Εχτωρ, ἔνϑα εἴξαντος αὐτοῦ ἔφη πύργων ἐπιϑήσεσϑαι 

τὸν Διομήδην, οὕτως ἐνεταῦϑα τῷ Νέστορι καὶ τῷ Διομήδει ἐγκεῖσθαι λέγει τὴν τῶν ᾿“ἰχαιῶν σύστασιν, 

εἴ nig αὐτῶν ἁλόντὼν ἐχεῖνοι φεύξονται. " Ert ὅρα ὡς καὶ γέρων ὧν ὁ Νέστωρ ὅμως ἄριστα ὥπλιστο, 
ἀσπίδα ἔχων οὕτως ἐπίσημον. (Vers. 192.) Τὺ δὲ, χλέος οὐρανὸν ἵκει" ὠφέλησε τὸν ᾿ΠΙοόδοτον 

εἰπεῖν τῷ τοῦ Διὸς αἰϑέρι ὁμορέουσων. ( Vers. 193. ) Kavóvag δὲ λέγ ει, ὥς φασιν οἱ παλαιοὶ, ῥα ἔβδους, 

τινὰς eva gopéae τῆς ἀσπίδος, τορευτοὺς ἴσως ὄντας » καὶ, ὡς εἰπεῖν, κανονωτούς. οὔπω γὰρ ἐπενοή΄- 
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φασὶ γὰρ αὐτοὺς Καρῶν ἐπινοήματα εἶναι, ὡς ᾿Δνακρέων, καριοεργέος ὀχάνοιο. Σημείωσαι δὲ ὅτε τὸ 
τῆς ῥηθείσης χρυσονώτου ἀσπίδος παράσημον εἰς τὴν τοῦ γέροντος ἀλληγοροῦσι τινὲς πολυτίμητον 
φρόνησιν xoi εἰς τοὺς παρ᾽ ἐκείνῳ μεϑοδικοὺς κανόνας, ὧν εἰ στερηϑῶσιν οἱ ᾿Δχαιοὶ, μεγάλα βλαβή- 
σονται. ( Vers. 195.) Σημείωσαι δὲ καὶ τὴν ἐπὶ τῷ ϑώρακι τοῦ Διομήδους ποιητιχὴν μέϑοδον. πάνυ 
γὰρ σεμνύνας Ὅμηρος τὴν τοῦ Νέστορος ἀσπίδα τὸν ϑώραχα ἠρχέσϑη πρὸς ἑτεροῖον σέμνωμα ᾿Ηφαί- 

7οϑστου ἔργον εἰπεῖν, καὶ οὕτως ὑποχρουσάμενος δύνασϑαι xoi αὐτὸν εἰς πλάτος σεμνο"λογῆσαι ὕμως 
ἀφῆκε πλεῖον εἰπεῖν τε ὡς μὴ ἔχων καιρόν. (Vers. 197.) Τὸ δὲ αὐτονυχεὶ ἐν τοῖς ᾿“πίωνος μὲν καὶ 
'Hooówgov διὰ τοῦ ( γράφεται, ἄλλοι δὲ διὰ διφϑόγγου αὐτὸ ἔγραψαν. Τὸ δὲ, νηῶν ἐπιβησέμεν, 
χρήσιμον ἐν τοῖς πρὸ τούτων εἰς τὸ, κακῶν ἐπιβασκέμεν υἷας ᾿Αχαιῶν. εὐλαβῶς δὲ εἶπεν "Europ τὸ 
νηῶν ἐπιβησέμεν, ἤγουν εἰς νῆας ἀναβιβάσαι, οἷα μὴ ϑαῤῥῶν καὶ εἰς φυγὴν πλείω τοὺς Azatovg 
κινῆσαι. (Vers. 198.) Ὅτι àp' οἷς “Βχτωρ ἀλαζονευόμενος εὔχεται, νεμέσησε πότνια Hoy. σείσατο 
δ᾽ εἰνὶ ϑρόνῳ, ἐλέλιξε δὲ μαχρὸν Ὄλυμπον. δῆλον δὲ ὡς ἀγανακτεῖ ἡ τοῦ μύϑου Ἥρα τὴν ἄγαν προϑυ- 

10 μέαν μισοῦσα τοῦ“ χτορος κατὰ "τό" μισεῖ ϑεὸς γὰρ τὰς ἄγαν προϑυμίας. (Vers. 199.) Τὸ δὲ ἐλέ- 
λιξε διὰ τῶν ὑγρῶν ἀμεταβόλων, ἤγουν τῶν δύο AX, τὴν τοῦ οὐρανοῦ ταχεῖαν xci ἄπονον χἀνταῦϑα 
ἐδήλωσε χίνησιν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη. Εστι δὲ τὸ λεχϑὲν ὡς οἷον προαναφώνησις τοῦ ἐϑελήσειν 
ἂν τὴν" Εἴραν κακόν τι διαϑέσϑαι τοὺς Τρῶας, ἐφ᾽ οἷς δρῶσι τοὺς  dyaiovg. ( Vers. 201.) Ὅτι Evvo- 
σίγαιος μὲν διὰ δύο v κατὰ πλεονασμὸν ἀεὶ, ὡς ἂν ἀπαρτίζῃ ἀναγκαίως ἐξ ἀρχῆς δάκτυλον. οἷον, 

204 πόποι, Evvooiyav εὐρυσϑενές" ᾿Βνοσίχϑων δὲ δι᾿ ἑνός. δηλοῦσι δὲ ἄμφω τὸν ἐνώϑον"πτα ἤτοι 
σεισμοῖς κινοῦντα τὴν γῆν. ὡς δὲ ταὐτὸν ἐννοσίγαιον εἰπεῖν καὶ ἐνοσίχϑονα xot σεισίχϑονα καὶ γακίναν, 
δηλοῦται xci ἀλλαχοῦ. λέγοιντο δ᾽ ἂν τοιοῦτος τροπιχῶς καὶ οἱ ἔϑνος ἢ πόλεις ταράσσοντες ἢ) ὅλως 

λαόν τινα. (Vers. 200.) Τὸν δὲ Ποσειδῶνα xci μέγαν ϑεὸν ἐνταῦϑα 7," Hoa προσφωνεῖ διὰ τὸ zat 
αὐτὸν πρεσβεῖον μυϑιχῶς ve καὶ ἀλληγορικῶς. εἰ δὲ Ποσειδῶν Ποτιδὰν παρὰ Δωριεῦσι λέγεται κατὰ 
τὸ “λχμὰν, οὐδὲν τούτου μέλλον τοῖς οἰωνίζουσι. (Vers. 202.) Ὅτι σχληρῷ ἀνϑρώπῳ προσρηϑή- 

5o σέται τὸ, οὐδέ νυ σοί περ ὀλλυμένων τῶν "δεῖνα ὀλοφύρεται ἐν φρεσὶ ϑυμός; "Hoa δὲ πρὸς Ποσει- 
δῶνα καὶ τοῦτο φησὶν ἐῤῥεθίζουσα καϑ' " Exrogog ὑπὲρ “ἰχμιῶν, ὃν καὶ εὑρυσϑενῆ ἔφη διὰ τὸ ἐνδύνα- 
μον τοῦ στοιχειαχοῦ ὕδατος, καϑὸ καὶ ᾿Εννοσίγαιος ὃ αὐτὸς, ὡς προσεχῶς ἐῤῥέϑη, συμβαλλομένης 
αὐτῷ πρὸς τοῦτο xci τῆς εἰς ἀέρα ἀλληγορουμένης Ἥρας. διὸ καὶ προσῳρυῶς φιλιοῦται χατὰ τὸν 
μὖὔϑον αὐτῷ πολλαχοῦ. (Vers. 203.) Ὅτι βλίχη μὲν τόπος περὶ Πελοπόννησον, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ 

4o ἐδηλώϊϑη, ziiyoi δὲ περὶ Εὔβοιαν, ἀφ᾽ ὧν δοχεῖ καὶ πέλαγος Aiyciov παρονομασϑῆναι. "διαφερόντως 
δ᾽ αὐτόϑι Ποσειδῶν ἐτιμᾶτο. διό φησι“ Hoe τῷ Ποσειδῶνι προκαλουμένη αὐτὸν ἀμείψασθαι βοηἕγη- 
τιχῶς τοὺς καὶ ἐκεῖϑεν ᾿“χαιοὺς, τό" οἱ δέ τοι εἰς ᾿ Βλίκην τε καὶ dtyag δῶρ᾽ ἀνάγουσι πολλά τε καὶ 
χαρίεντα σὺ δέ σφισι βούλεο νίχην, ἤγουν ϑέλε νικήσαντας αὐτοὺς περιγενέσϑαι τῶν οώων. Καὶ 
ὅρα τὴν ἐπίτασιν" οὐ γὰρ δῶρα εἶπεν ἁπλῶς, ἀλλὰ καὶ πολλὰ καὶ χαρίεντα, ὡς ἂν καταιδέσῃ τὸν 
λαβόντα καὶ πείσῃ ἀμείψασϑαι. εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεραι IAiyal, ὡς ἱστοροῦσιν οἱ παλαιοί. ὁ μέντοι γεω- 

50 γράφος φησὶν “ὅτι ὁμώνυμοι ταῖς ᾿“Ιχαϊχαῖς “Ζἰχαῖς αἱ ἐν Εὐβοίᾳ. καὶ τὴν μὲν ̓ Αἀχαϊκὴν δηλοῖ Θιιηρος 
ἐν τῷ, οἱ δέ τοι εἰς ᾿ Πλίκην v6 xai “Τἰγὰς δῶρ᾽ ἀνάγουσιν, ὅταν δὲ φῆ, “4γὰς, ἔνϑα δέ οἱ κλυτὰ 
δώματα βένιλεσι λίμνης, τὰς ἐν Εὐβοίᾳ λέγει, ἀφ᾽ ὧν εἰκός φησι καὶ τὸ πέλαγος Αἰγαῖον “κληθῆναι, 
(UOTE χατὰ τὸν γεωγράφον Aiyae ἐνταῦϑα οὐ τὰς ἐν Εὐβοίᾳ νοητέον, ἀλλὰ τὰς ᾿ΔΙχαϊχὰς, ὧν τοῖς ἐποί- 

χοις ὀφειλέτης βοηϑεῖν ὃ Πὼοσειδῶν. Τὸ δὲ ἀνάγουσιν ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς ἄγουσι. καὶ κεῖνται καὶ ἐν 
23 D - - ς TUS. - ν »οὝ ΄ * 3 M € , f 

60 θδυσσείᾳ πολλαχοῦ τοιαῦται λέξεις, Ὅτι δὲ δυσωποῦσι τοὺς τοῦ μύϑου ϑεοὺς εἰς ἄμυναν αἱ ϑυσίαι : 
κατὰ τὸ, δῶρα καὶ ϑεοὺς πείϑει, πολλαχοῦ δηλοῦται. ( Vers. 205.) Ὅτι ἀναιδὴς μὲν xavrevóc 
συνήϑως 72" Hoc, εὐλαβὴς δὲ ὃ Ποσειδῶν, ὃς καὶ χωλύει αὐτὴν ϑρασύνεσϑαι κατὰ Διὸς, παιδεύοντος 
τοῦ ποιητοῦ ἐν μὲν, μὴ χρῆναι ἁπλῶς κατὰ ἀρχόντων ϑρασύνευθαι, ἕτερον δὲ, μὴ κατεπαίρεσίδαι 
γυναΐχω ἀνδρὸς, καὶ τρίτον, σωφρονίζεσϑαι τοὺς ἀφελεστέρους ὑπὸ τῶν κρειττόνων. ἡ μὲν οὖν “Εἶρα 

7Οϑέϑέλει τοὺς τῶν “4“αναῶν ἀρωγοὺς ϑεοὺς ἀντιστῆναι τῷ Δεὶ εἰποῦσα" εἴ περ γάρ κ᾽ ἐθέλοιμεν , ὅσοι 
“αναοῖσι ἀρωγοὶ, Πρῶας ἀπώσασϑαι, καὶ ἐριχέμεν εὐρύοπα Ζῆν᾽, αὐτοῦ κ᾿ &Ó' ἀχάχοιτο χκαϑήμενος 

1o 
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οἷος ἐν " Ij, τουτέστι μονάζοι ἂν ἐχεῖ ὡς μηδένα ἔχων ἐπιστρεφόμενον αὐτοῦ. καὶ οὕτω μὲν ἡ Hoc, 
ϑρασεῖα καὶ νῦν οὖσα καὶ τὰς τοῦ Διὸς ἀπειλὰς ἐχβαλοῦσα τῆς μνήμηφ: (Vers. 208.) “Ποσειδῶν δὲ 
μεμφόμενος, χαὶ οὐχ ̓ ἁπλῶς ἀλλὰ μέγα ὑχϑήσας, φησίν" " How ἁπτοεπὲς. ποῖον τὸν μῦϑον ἔειπες; 

οὐκ ἂν ἔγωγ᾽ ἐθέλοιμι Διὶ μάχεσϑαι ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπειῆ πολὺ φέρτερός ἐστι. τοῦτο δὲ καὶ πᾶς 
εἴποι ἂν ὁ κατὰ μεγάλου προσώπου &x τινος οὐχ᾽ ὁμοίου ἀκούσας λέγον ϑρασὺν, ἀλλάξας μόνον τὸ 
ὄνομα τῆς Ἥρας xai tot Διός. ᾿Ιστέον δὲ ὡς τὸ ὀχϑῆσαι, ὃ πολλαχοῦ τῆς ᾿Ιλιάδος κεῖται, Ὅμηρος μὲν 

διὰ τοῦ ἢ y γράφει, εὕρηται δὲ καὶ διὰ TOU C, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐδηλώϑη. χρῆσις δὲ αὐτοῦ καὶ παρὰ 

"Ünzuavo ἐν τῷ, ὀχϑίζων σφακέλῳ. (Vers. 209.) Τὸ δὲ ἁπτοεπὲς ἢ δασύνεται καὶ δηλοῖ τὴν καϑα- 

πτομένην ἐν ἔπεσι καὶ ὑβριστικὴν, ὅϑεν 7; συρφετώδης ἴσως ὑπολείξασα γλῶσσα φησὶν ἁψοὺς τοὺς ἐν 
10 λόγῳ ϑρασεῖς., "ἢ ψιλοῦται καὶ σημαίνει τὴν ἀπτόητον ἐν ἔπεσι καὶ ϑρασείαν. ( Vers, 211.) Τὸ δὲ 10 

594 ἐπειῆ ὅτι περισπᾶται ἐν τῇ ἄλφα γέγραπται. ( Vers. 206.) Σημείωσαι δὲ ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ εἰπόν- 
τος τοῦ ποιητοῦ τὸν Δία Ζῆνα ἐν τέλει στίχου, κατὰ δὲ τὸν ἐφεξῆς στίχον ἀρξαμένου ἀπὸ φωνήεντος 
τοῦ &, ὡς ἀνωτέρω χεῖται, καὶ ἐχϑλίψαντος τὸ ἃ τοῦ Ζῆνα, οἱ γραφεῖς τὸ τοῦ Ζηνὸς v τὸ ἐναπομεῖ- 

γαν ἀπὸ τῆς παϑούσης τὴν ἔχϑλιψιν αἰτιατικῆς τῷ δευτέρῳ στίχῳ προστιϑέασι. καὶ δοχεῖ μέν τισι 
καινὸν τοῦτο, ἔχεται δὲ κανόνος γραμματιχοῦ, λέγοντος ὡς, εἰ μέσον δύο φωνηέντων εὑρεϑῆ σύμφωνον 

ἐν ἁπλότητι ἢ συνϑέσει ἢ καὶ συναλοιφῇ, τῷ δευτέρῳ, τουτέστι τῷ ἐπαγομένῳ φωνήεντι ἀχολουϑ εἴ, 
ἐφ᾽ ἑνὸς γοῦν τῶν συμφώνων τοῦ τ παραδειγματίσαι τὸν λόγον. ἐν ἁπλότητι μὲν ἐπὶ τοῦ ἔτι τὸ T. τῷ U 
συντάττεται, ἐν συνϑέσει δὲ ἐπὶ τοῦ κατάγω, ὁμοίως τῷ μετ᾽ αὐτὸ ἃ συμβιβάζεται, ἐν συναλοιφῇ δὲ 
ἐπὶ τοῦ κατ᾽ ἐμὲ, τῷ ἐφεξῆς ε συγγράφεται. δηλοῦται δὲ περὶ τούτου χψρειττόνως καὶ ἀλλαχοῦ. 

20 ( Vers. 207.) Τὸ δὲ, αὐτοῦ ἔνϑα, ἐκ παραλλήλου ϑέσεως δηλοῦσι τὸ αὐτόϑι. (Vers. 211.) Τὸ δὲ, 
ἡμέας τοὺς ἄλλους, πολλὴν" διαφορὰν τῶν λοιπῶν πρὸς τὸν Δία δηλοῖ. ἄλλοι γάρ, φησιν, ἐσμὲν 

πρὸς τὸν Δία καὶ οὐχ᾽ ἁπλῶς ἀλλοῖοι. ἐξ οὗ ἐοίχασι λαβόντες οἱ σοφοὶ εἰπεῖν τῶν διαφορῶν τὰς μὲν 20 
ἄλλο; τὰς δὲ ἀλλοῖον ποιεῖν. uiis 213.) Ὅτι τὸ μεταξὺ τοῦ τείχους καὶ τῆς τάφρου, περὶ ἣν 

| 0" Exro 5v, οὕτω φράζει" ὅσον ἐκ νηῶν ἀπὸ πύργου τάφρος ἔεργεν, ἔπληϑεν ἵππων ve xol ἀνδρῶν 
ἀσπιστύόων, πύργον ὡς ἐχ μέρους τὸ τεῖχος λέγων, τὸ δὲ τοιοῦτον διάστημα χαὶ στεῖνος ἐν τοῖς μετὰ 

ταῦτα ἐρεῖ διὰ τὴν xav. αὐτὸ συστολὴν καὶ στενοχωρίαν. ( Vers. 2315.) Ὅτι χρῆσις ἐνταῦϑα ἐν στίχῳ 
ἑνὶ συναπτῶς εὕρηται τοῦ εἵλω βαρυτόνου xai τοῦ εἱλῶ περισπωμένου. φησὶ γὰρ ὅτε ἔπληϑε τὸ ῥηϑὲν 
διάστημα ἀνδρῶν εἱλομένων, εἵλει δὲ “ἔχτωρ, ὃν καὶ ἀτάλαντον Agri λέγει, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν. 
ὁπηνίκα καὶ ἐνέπρησεν ἂν πυρὶ χηλέῳ νῆας ἐΐσας, εἰ μὴ ϑεὸς ἐπὶ φρεσὶν ἔϑηκε τῷ βασιλεῖ, αὐτῷ ποι- 

30 πνύσαντι, τουτέστι πογήσαντι, ϑοῶς ὀτρῦναι ᾿Αχαιοὺς, ὃς πορφύρεον μέγα φᾶρος ἔχων ἐν χειρὶ 
| παχείῃ στῇ im ᾽Οδυσσέως μεγακήτεϊ νηὶ μελαίνῃ, ἢ δὴ iv μεσσάτῳ ἔσχε, γεγωνέμεν ἀμφοτέρωϑεν, 

ἤγουν κατὰ τὸν ποιητὴν, ἐπὶ τὰς “ΐαντος καὶ ᾿Ζχιλλέως κλισίας" ἤὔσε δὲ διαπρύσιον, Zavaoici γέγω- 
vog τὰ ῥηθησέίμενα. (Vers. 221.) Δίδωσι δὲ πορφύρεον Ὅμηρος φᾶρος τῷ ᾿“γαμέμνονι ὡς βασιλεῖ. 
ὃ xci ἔχων ἐκεῖνος ἐπιστρέφει οὕτω τοὺς ϑεατὰς ᾿“χαιοὺς, χαϑὰ καὶ ἀλλα" χοῦ παρεσημάνϑη, τῷ 
παραδόξῳ τῆς ϑέας, κατασείων αὐτὸ xci οὕτω κατασιγάζων τὸν ὄχλον, ὡς ἐξαχούεσϑαι. Μέγα δὲ τὸ 
τοιοῦτον φᾶρος δηλοῦν κατὰ τρόπον ποιητιχοῦ συλλογισμοῦ, ὡς μέγας καὶ ὁ φορῶν καὶ εὐμιΐχης, 
καϑὰ καὶ ἡ ἐν τοῖς ἑξῆς ἀπὸ αἰγίλιπος πέτρας καταῤῥέουσα κρήνη παραβολικῶς παριστᾷ. ᾿Ενταῦϑα 
δὲ καὶ τὸ χειρὶ παχείῃ καιρίως λεγϑὲν ἀνάπαλιν ἐπὶ γυναικὸς ἔχει κατεχούσης κληῖδα χειρὶ παχείῃ, ὡς 
καὶ προδεδήλωται. ( Vers. 217.) Τὸ δὲ χήλεον πῦρ, 0 ἐστι καυστιχὸν, παρὰ τὸ κῆαι zara τὸ δαιδά- 

4O λεον καὶ τὸ τέλεον παρῆχται. αὐτά τε γὰρ ἐχ τοῦ δαιδάλειον χαὶ τέλειόν εἰσι, καὶ αὐτὸ EX TOU κήλειον. 
(Vers. 219.) Τοῦ δὲ ποιπνύειν, ὃ πολλαχοῦ χεῖται, ἀρχὴ τὸ πονῶ πονύω, τουτέστιν ἐνεργῶ. καὶ 
ἔπαϑε συγκοπὴν καὶ ἀναδιπλασιασμὸν καὶ ἐπένϑεσιν τοῦ ἴ, χαϑά φασιν οἱ παλαιοί. ᾿Ἱστέον δὲ ὅτι 
τοῦ ἀναδιπλασιασμοῦ ἀφαιρεϑέντος, ἤγουν τῆς ror συλλαβῆς, τὸ πνύσαντι σύστοιχόν ἐστι τῷ πεπνυ- 
μένος, ὡς ἀπὸ ϑέματος τοῦ πνύω. (Vers 222.) Τὸ δὲ μεγακχήτεϊ τὴν μεγάλην σημαίνει, ὡς τοῦ κήτους 
πολὺ δηλοῦντος μέγεϑος, ἀφ᾽ οὗ χατά τινας, εἰ χαὶ πάνυ σμιχροπρεπῶς, ἀλλ ὕμως χαὶ “Τακεδαίμων 

χκητώεσσα. (Vers. 225.) ' Ev τῷ μέσῳ δὲ ἡ τοῦ Ὀδυσσέως ναῦς οὐ διὰ δειλίαν, ὡς οἱ ψέγοντες εἶπον, 

Cc ἃ 

20 



204 PACEOIZIA Θ. Vs. 225 9242. 
" 

40 λαλλ ἵνα τῷ στρατῷ οἷον καρδία τις εἴη) ix τοῦ μέσου πᾶσιν ἐπαρχοῦσα τῷ ζωογόνῳ τῆς φρονήσεως, 

διὸ χαὶ ὁ βασιλεὺς ἐπ᾿ αὐτῆς ἵσταται; ὥστε γεγωνεῖν ἀμφοτέρωσε, ἤγουν ἐξάκουστον βοᾶν. ἐπὶ τοιού- 
του γὰρ σημαινομένου τὸ )εχωνέναι εἴωϑε τίϑεσϑαι, γνώω γάρ φασι τὸ νοῶ, οὗ μέσος παρακείμενος, 
γέγνωα, καὶ μεταϑέσει γέγωνα τὸ γνωστῶς βοῶ, ἐξ οὗ τὸ γεγονέναι χαὶ ὃ γεγωγὼς, καὶ τὸ γεγώνω 
παρὰ Σοφοκλεῖ, οἷόν τι γεγώνω. Ὅτι δὲ zoi γεγωνῶ περισπώμενον ῥῆμα ἐστὶν, ἐξ οὗ περ οὐ μόνον 

τὸ γεγωνεῖν , ὅϑεν τὸ γεγωνέμεν , ἀλλ ἀναλόγως καὶ μετοχὴ ἄῤῥητος γεγωνηχὼς καὶ ἐν συγκοπῇ δι᾽ εὖ- 

φωνίαν γεγωνὼς , ἥτις εὐφωνία ἐπραγματεύϑη xci ἐν τῷ δέδειχα καὶ δεδοικὼς € ἐκ τοῦ δέδοιδα δεδοιδὼς, 
πολλαχοῦ φαίνεται. To δὲ, ἐν μεσσάτῳ, οὗ πρωτότυπον ὃ μέσος, ὡς ὁ τρίτος τοῦ τρίτατος, μέσαι- 
τάτῳ λέγουσιν οἱ μεϑ' Ὅμηρον ᾿Αττικῶς. ( Vers. 227. ) “Διαπρύσιον δὲ ἢ τὸ φανερὸν χαὶ διάδηλον, ὡς 

ἐχ τοῦ πυρσοῦ ἤγουν φανοῦ κατὰ μετάϑεσιν τοῦ Q, ?j τὸ εἴς “μακρὸν διῆκον καὶ διαπεράσιμον, ἐκ τοῦ τὸ 
nao περύω περύσω χατὰ συγκοπὴν. δῆλον δὲ ὅτι εὑὐρυβύόας ἣν 0 οὕτω βοῶν διαπρύσιον, ( Vers. 225. ) 

"Ἰστέον δὲ χαὶ ὅτι “ἴας καὶ ᾿“χιλλεὺς, ὡς χαὶ ἀλλαχόϑεν δῆλον ἐστὶ, ἔσχατα, τουτέστιν ἐν τοῖς ἐσχά- 

50 τοῖς καὶ ἄχροις μέρεσι τοῦ ναυστάϑμου, νῆας ἐΐσας εἴρυσαν, ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ χάρτεϊ χειρῶν, xav- 
τεῦϑεν μὴ δεδιότες ὡς ἀφύλακτοι τὰ 0x τῆς À είας χαχά. ( Vers. 226.) Ὅτι δὲ ὕπεστιν ἄῤῥητος εὐϑεῖα 

ἤνωρ ἤνορος, ὅϑεν χαὶ ἠνόρειος κτητιχὸν, ἐξ οὗ ἠνορέῃ ἡ ἀνδρία" xol ὅτι “Συρακουσία λέξις ὁ ὁ πίσυνος 

ἐκ τοῦ πείϑω πείαω γινομένη, καὶ ἐν ἄλλοις δηλοῦται. ἀναλογία δὲ τοῦ πίσυνος χατὰ τὸ δεσπόσυνος, 

ϑάρσυνος. τοιαῦτα δέ τινα καὶ τὸ εὐφρόσυγος, καὶ παρὰ τῇ τραγῳδίᾳ τὸ ποὺς κηδόσυνος. (Vers. 228.) 
Ὅτι ἢ ῥηϑεῖσα τοῦ βασιλέως ἐνταῦϑα διαπρύσιος δημηγορία τοιαύτη ἐστίν" αἰδὼς, ᾿Αργεῖοι, xax ἐλέγχεα, 
εἶδος ἀγητοὶ; πὴ ἔβαν εὐχωλαὶ ὅτε δὴ φάμεν εἶναι ἄριστοι, ἃς ὁπότ᾽ ἐν iuvo χεγεαυχέες ἡγοράασϑε ᾿ 
ἔσϑοντες κρέα πολλὰ βοῶν τῶν, ὡς πολλαχοῦ δηλοῦται, ὀρϑοχραιράων, πίνοντες χρητῆρας ἐπιστεφέας. 20 — 

οἴνοιο, Γρώων ἀνϑ' ἑκατόν τε διηκοσίων τε Excoroc στήσεσϑ' ἐν πολέμῳ, νῦν δ᾽ οὐδ᾽ ἑνὸς ἄξιοί εἶμεν ἤγουν | 
ἐσμὲν, “Ἕκτορος; ὃς τάχα γῆας ἐνιπρήσει πυρὶ κηλέῳ, ἐφ᾽ οἷς ὡς εἰχὸς ὁ αὐτὸς βασιλεὺς ἐφ᾽ οὕτω μεγάλῃ 595 . 
σχετλιάσας λύπῃ ἐ ἐρωτᾷ πάνυ περιπαϑῶς στρέψας τὸν λόγον" (Vers. 256.) Ζεῦ πάτερ, ἢ ῥά τινα, ἤγουν 

ἄρα δή τινὰ ἤδῃ ὑπερμένεων βασιλήων τῇδ᾽ ἄτῃ: ἄασας; ἤγουν τοιάδε βλάβη ἔβλαψας, καί μιν μέγα 

θο κῦδος ἀπηῦρας; "area ὑπομνήσας ὧν ἀεὶ ἔϑυε διὰ τὴν τῆς Ἰλίου diodbh xai εἰπὼν, (Vers. 238.) ὡς ov 

μὲν δή ποτὲ φημι τεὸν περικαλλέα βωμὸν νηὶ πολυχλήιδι παρελϑέμεν ἐνθάδε ἔῤῥων, ἀλλ ἐπὶ πᾶσι βοῶν 
δημὸν zai μηρί ἔχηα, ἱέμενος Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι, ἐπεύχεται περιπαϑῶς ἀντιλαβεῖν μικρὰν 
γοῦν χάριν, τὸ τοὺς ᾿Δχαιοὺς περισωϑῆναι. φησὶ γάρ' (Vers. 242.) ἀλλὰ Ζεῦ, τόδε πέρ μοι ἐπι- 
χρήηνον ἐέλδωρ᾽ αὐτοὺς δή πὲρ ἔασον ὑπεχφυγέειν καὶ ἀλύξαι, μηδ᾽ οὕτω Τρώεσσιν ἕα δάμνασϑαι 
᾿Ζχαιούς. καὶ ὁ Ζεὺς κατανεύει, ὡς εὐθὺς δηλωθήσεται. (Vers. 228.) Καὶ ὅρα τὸ καὶ ἀλλαχοῦ κεί- 3o 

710ucvov προοίμιον σφοδρῶς ἐξενεχϑέν. τρεῖς “γὰρ χομματικὰς ἐννοίας ὀνειδιστικὰς ὃ πρῶτος ἔχει στίχος, 
ὧν ἡ κατάρχουσα καὶ ἐλλέλειπται διὰ συντομίαν καιρίαν, καὶ μάλιστα τὴν διὰ ϑυμόν. τὸ γὰρ, αἰδὼς 
᾿“ργεῖοι. ῥήματος ὑπαρχτικοῦ ἐλλιπῶς ἔχει, ἵνα λέγῃ, αἰδὼς ἡμῖν ἔστω, ἢ αἰδώς ἐστι τὰ βλεπόμενα. 
βαρὺς δὲ ὃ πᾶς λόγος τῷ βασιλεῖ, ὀνειδισμὸν τε σφοδρὸν ἔχων κατ᾽ ᾿Αχαιῶν καὶ ἐξ ἀποστάσεως ἐντυ- 
χίαν πρὸς Δία, οὐδ᾽ αὐτὴν ἀπηλλαγμένην ὀνείδους, εἰ λαβὼν πολλὰ ἐχεῖνος ὑπέρ τινος τέλους εἶτα οὐκ 

εὐοδοῖ ἐχεῖνο, καὶ ἐπὶ τούτοις ἐντρέπων τὸν Δία βιωτικώτερον, ὡς ἐπεὶ οὐ δίδως τὸ ζητηϑὲν, αὐτὸ γοῦν 

τοῦτο δὸς τὸ μὴ ἐξολέσϑαι οὕτως ἡμᾶς, ὃ καὶ γενήσεται, οἷα δικαιώτατα αἰτηϑέν. Ὅμηρος γὰρ τελεσ- 
φορεῖσϑαι τὰς Óizaleg εὐχὰς οἶδε. Τὸ δὲ, εἶδος ἀγητοὶ, ὅ ἐστι ϑαυμαστοὶ, ὅτε ψόγον ἐμποιεῖ τοῖς 
μὴ καὶ τὰ ἔργα ϑαυμαστοῖς, πολλαχοῦ λέγεται. δῆλον δὲ ὅτι τὸ, κακὰ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοὶ, ἀντι- 
ϑέτῳ ἔοιχε σχήματι. λέγει γὰρ ὅτι καλοὶ μὲν τὸ εἶδος ἐστὲ, κακοὶ δὲ τὰς πράξεις καὶ ἐλέγχιστοι. 4o 
(Vers. 229.) Τὸ δὲ, πῇ ἔβαν εὐχωλαὶ, ἤτοι αἱ χαυχήσεις, καὶ ἑξῆς ὃ στίχος ὅλος, χαὶ τὸ, ἅς ποτε 

10 κεγεουχέες χαὶ “τὸ ἑξῆς, χατὰ πάντων ἔστι καίριον τῶν ἐν συμποσίῳ ἀλαζονευομένων. ^ Ert τὸ, πῇ 

ἔθαν εὐχωλαὶ: ἀπειλητῆρας δηλοῖ τοὺς ᾿“χαιοὺς, ὃ xti ἀλλαχοῦ εἴρηται. δηλοῖ δὲ πως καὶ ὡς εἰς ἀέρα 

ἐχεῖναι κενῶς ἐσκεδάσϑησαν, διὸ xoi κενεαυχέας αὐτούς φησιν» ἤτοι αὐχοῦντας χενεά. εἶεν δ᾽ ἂν οἱ 

τοιοῦτοι χαὶ προδοσίκομποι κατὰ τοὺς παλαιοὺς, 0 ἐστιν εἰς μάτην ὑποσχετικοὶ, οἱ τὰς ἑαυτῶν ὑπα- 
σχέσεις ἐν οὐδενὶ τιϑέμενοι ἀλλὰ προδιδόντες. Τὸ δὲ ἔξαμεν, παραμυϑητικῶς ἔχει, λεαῖνον τὸ τραχὺ 
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TOU λόγου, οἷα τοῦ βασιλέως κοινοποιουμένου τὸ ὄνειδος. διὸ καὶ οὐδ᾽ ἑνὸς ἄξιοί ἐσμὲν εἶπεν, ἵνα μὴ 

ἄγαν ὃ ὄχλος λυπῆται ἀκούσας τὸ ἐστέ. ἣν γὰρ τῷ ὄντι σφοδρότατον ἀκοῦσαι ὡς οὐκ εἰσὶν ἀξιόμαχοι, 

οὐδὲ. πρὸς ἕνα doin ot τοσοῦτοι ὧν ὅκαστος ἔναντι ἑκατὸν καὶ διακοσίων ἡλαζονεύετο στῆναι, E 

aue τῆς μέϑης ἐν "invo , ἢν xc πρὸ ὀλίγων πολύοινον ὁ ποιητὴς ἱστόρησε. (Vers, 930.) Τὸ δὲ, ἃ 

ὑπότε, ἀντὶ τοῦ ποτὲ εἴρηται; ἀσυνήϑως μέντοι, διὸ χαὶ σημειῶδες ἐ ἐστί. ( Vers. 251. ) Τὺ δὲ, χρέα 

πολλὰ, arm ei τε τὸν βασιλέα δαπάνης δηλοῖ, καὶ δίαιταν 0 ὑπογράφει στρατεωτεχὴν., ὡς ϑέον ὃν τοὺς 
τοιούτους μὴ συντηκε εσϑαι ὀλιγοσιτοῦντας. (Vers. 232.) Τὸ δὲ, ἐπιστεζ ἑὰς οἴνοιο, ἐκ τοῦ ἐπεστέ-. 

*» 2 €. ^ , - ^ 

ψαντο ποτοῖο ὥρμηται; ὅ περ προδεδήλωται" wg οὗ καὶ ὁ ἡμέτερος χρυσολόγος κρατῆρας ἐστεριμὅ- 20 
vovg οἴνου φησίν. ᾿Ιστέον δὲ ὡς, εἴ περ ἡ τροπὴ κρατῆρος οἶδὲ ξρραλὴν τὸ ἀνὼ αὐτοῦ ἄχρον κατὰ τὸ, 
κρατήρων χρᾶτα ἔρεψαν ϑαλλοῖς, κεφαλῆς δὲ ἴδιον τὸ στέφεσϑαι, ἀσφαλῶς ὥρα ἔχει τὸ dap; χρα- 

τῆρας ἐπιστεφεῖς οἴνου, ὡς πὲρ zat τὸ, ἀρατῆρας ἐπιστέφεσϑαι ποτοῖο. '[9 δὲ, πίνοντες κρατῆρας, 

ἀφελῶς μὲν ἔχει, ἄλλως δὲ ἀσφαλῶς διὰ τὸν ἐμπεριεχόμενον. oivoy. ov γὰρ «ρατὴρ ij ἀμφορεὺς ἢ ni- 

Dog πίνεται, ἀλλὰ τὸ ἐν αὐτοῖς ποτόν. Ót αὐτὸ δὲ λέγεται τὸ ἀγγεῖον. πίνεσϑ αὶ, νοουμένου τοῦ mEQisyo- 

20 

3o 

596 

40 

μένου τῷ τοῦ περιέχοντος ὀνόματι. (Vers. 233.) Τὸ δὲ, ἄντα ἑκατόν τε διηκοσίων τε, πάνυ ἐντρέπειν 

ἔχει τοὺς “Ελληνας, ὡς ἑκάστον ἀλαζονευομένου μὲν τότε πρὸς ὑπερβολὴν, ἄρτι δὲ εἰς τὸ μηδὲν περιελ- 
ϑόντος. τοῦ δὲ τοιούτου λόγου πλεῖον ἐν ᾿Οδυσσείᾳ, οὐ μὴν πρὸς ἀλαζονείαν, τὸ καὶ τριηκοσίοις ἔχειν 
ἀντιστῆναι τὸν ΟΟδυσσέα. ( Vers. α54.). 1ὺ δὲ, οὐδ᾽ ἑνὸς ἄξιοί ἐσμεν, dv δυσὶ μέρεσι λόγου συνείληπται 

ἀντὶ τοῦ, οὐδὲ χῶν γοῦν ἑνὸς ἀνδρός. καὶ ἔστεν ἑτεροῖον τοῦτο πρὸς τὸ ἄλλος μηδεὶς τὸ ἀορισταῖνον 
καὶ ὡς ev λόγου μέρος λαμβανόμενον, ὃ τινὲς τῶν παλαιῶν οὐδὲ ἐκ τριῶν συγκεῖσϑξαι εἶπον τοῦ μὴ 
καὶ δὲ καὶ εἷς, ἀλλὰ τοῦ μὴ “καὶ τοῦ δεῖς “ἀῤῥήτου ὀνόματος" διὸ μηδὲ περισπᾶσϑαι, ὡς ἀπὸ τοῦ 
εἷς ἑνὸς, ἀλλὰ ὀξύνεσϑαι, ἵνα ἢ, ὡς mto κτεὶς κτενὸς, οὕτω καὶ δεὶς δενὸς καὶ μηδενὸς, ᾧ σύστοιχον 
xal τὸ οὐδεὶς οὐδενός. δοκεῖ δὲ τὸ, οὐδ᾽ ἑνὸς ἄξιοι, σωαφηνισϑῆναι διὰ τοῦ προστεϑεῖσϑαι τὸ Εχτορος, 

οὗ μὴ προσχειμένου ῥητῶς ἦν ἂν τὸ οὐδ᾽ ἑνὸς νοούμενον τῇ ἐχφωνήσει ὡς ἐν μέρος λόγου ἀσυναλήπτως 
δίχα δασείας καὶ ἀποστρόφου, ὡς εἴ πὲρ ἔλεγεν ὅτι τοῦ μηδενός ἐσμὲν ἄξιοι. ( Vers. 235.) Τὸ δὲ ἐμι- 
πρήσει φαίνεται παρέλκον ἀφελῶς ἔχειν τὸ, πυρὶ κηλέῳ, 0 χαὶ ἐπ᾿ ἄλλων πολλῶν γίνεται. ἴσως δὲ καὶ 
πρὸς διαστολὴν εἴρηται μάχης, 1j τις ὡς δέμας πυρὸς εἰκάζεται, ἵνα λέγῃ ὅτι οὐ νικήσει μίνον καυστει- 
ρὰν ἀρτύων μάχην χαὶ δέμας πυρὸς μαχόμενος, ἀλλὰ καὶ πυρὶ καύσει. Κήλειον δὲ, ὡς καὶ πρὸ βρα- 
χέων ἐῤῥέϑη πῦρ, καὶ Ιωνιχῶς χήλεον, oV μόνον παρὰ τὸ κῆαι ἀλλὰ καὶ παρὰ τὸ χάλον, 0 ἐστι ξύλον. 
ξύλοις γὰρ ὡς τὼ πολλὰ διοικονομεῖται ἡ καῦσις. (Vers. 256.) Τὸ δὲ, ὑπεριιενέων βασιλήων, δια- 

στολήν τινα ἔχει. πολλοὶ uiv γὸρ ἄφῴρηνται κῦδος μέγα βασιλεῖς, οὐ μὴν οὕτως ὑπερμενέες χατὰ τὸν 

᾿ἀγαμέμνονα. ( Vers. 257. ) Τὸ δὲ, τῇ δ᾽ ἄτῃ ἄασας, Ὁμήρῳ δόξαν ἐγράφη οὕτως. ὴν δὲ xci χατὰ 

αἰτιατικὴν εἰπεῖν, τὴν δ᾽ ἄτην ἄασας, κατὰ τὸ, "βουλὴν ἐβούλευσας, χαὶ, λόγον ἔλεξας, χαὶ μυρία. 

ὅσα τοιαῦτα. iX τοῦ ἄασας δὲ καὶ κατὰ χρᾶσιν ἂσας, ὡς τὸ, ἀσέ μὲ δαίμονος αἶσα καχὴν γίνεται 

ἀάτη καὶ χράσει ἄτη. [o δὲ, χῦδος ἀπηῦρας, ἤγουν ἀφείλου, ἐναντίον πρὸς τὸ ἐπαυρεῖν, ὃ γεγιχῇ 

συντάσσεται. ( Vers. 258.) Τὸ δὲ, περικαλλέα βωμὸν, οὐχ ἁπλῶς οὕτω εἰχαίους ποιεῖσϑαι δηλοῖ τοὺς 
βωμοὺς, ἀλλὰ πρὸς κάλλος διασχευάζεσθαι, ἵνα μὴ μόνον ϑυσίαις ϑεραπεύηται τὸ τιμώμενον, ἀλλὰ 
καὶ χάλλει ἐπισχευῆς. βωμὸν δὲ εἰπὼν προσηγορικῶς ἔφη ἀντὶ τοῦ βωμούς. διὸ καὶ ἐπάγει" ἀλλ᾽ ἐπὶ 

πᾶσι βοῶν δηιιὸν xal μηρί Ge, ἤγουν οὐδένα βωμὸν παρῆλϑον ἀγέραστον, ἀλλ ini πᾶσιν ἔϑυσα. 

(Vers. 259.) Τοῦ δὲ πολυκλήιδι εὐθεῖα βαρύτονος διὰ σύνϑεσιν ἡ πολυχλήις, ἐχτείνουσα τὴν λήγου- 

σαν, ὡς προδεδήλωται. Τὸ δὲ, ἐνθάδε ἔῤῥων, βαρέως εἴρηται. φϑορᾷ εἰχάζοντος τοῦ βασιλέως τὴν 
αὐτοῦ ἐν Τροίᾳ διαγωγήν" μονονουχὶ γὰρ λέγει ὅτι αὐτὸς φϑίνων ὅμως τιμαῖς ἡ υξόν σε, καλλύνων τέ 
σοι τὸν βωμὸν, ὃν καὶ προϊὼν αὖϑις περικαλλέα ἐρεῖ, καὶ ϑύων. διὰ δὲ τῶν βοῶν καὶ τὰ λοιπὰ ὡς ἐκ 
μέρους δηλοῦται βοσχήματα, καϑὰ καὶ ἀνωτέρω ἐν τῷ, βοῶν ὀρϑοχραιράων, ἤτοι γαύρων xai ὀρϑοχε- 

3o 

φάλων ἢ ὀρϑοκεράτων. κραῖρα γὰρ κ᾿ “ττικῶς τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν, ὕὅϑεν παρὰ τῷ κωμιχῷ ἐψίλωταί 50 

τις τὴν ἑτέραν ἡμίχραιραν ἤτοι τὸ ἡμίκρανον. ἐντεῦϑεν δὲ xcd! ὁμοιότητα καὶ νῆες ὀρϑόχραιραι ; ὧν 
τὰ ἄχρα εἰς ὑρϑὸν ἀνίστανται. ( Vers. 240.) Δημὸς δὲ τὸ λίπος ὀξύνεται μὲν πρὸς διαστολὴν τοῦ xat 
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ἀνϑρώπους δήμου, πρὸς 0 χαὶ παίζει που ὃ κωμικὸς, δημὸν βύειον ὡς ἐν παρῳδίᾳ φράσας τὸν Atri- 
κὸν δῆμον. οὐ διά τι βουγαϊον, ἀλλὰ διὰ τὸ ἁπλῶς ἀλόγιστον. χαὶ οὕτω μὲν ὀξύνεται. γίνεται δὲ 
παρὰ τὸ δαίω τὸ καίω. εὐέξαπτον γὰρ τὸ λίπος. "To δὲ δημὸν καὶ μηρία χρήσιμον εἰς τὸ, μηροὺς ἐξέτα- 
μον χατά τε χγίσσῃ ἐκάλυψαν. ὃ γὰρ ix μηροὶ καὶ χ«γίσσα; τοῦτο ἐνταῦῖϑα δημὸς καὶ μηρία, 
(Mers. 241.) TO δὲ εὐτείχεον παράγωγον τοῦ τεῖχος τείχεος, ὕϑεν εὐθεῖα ἡ εὐτείχεος. ( Vers. 243.) 
Τὸ δὲ ὑπεχφυγέε ἐν χαὶ ἀλύξαι φανερῶς ταὐτολογοῦνται διὰ σύγχυσιν τὴν τοῦ λέγοντος. Ὅτι δὲ τὸ ἀλύ- 
ξαι οὐ μόνον χοινότερον αἰτιατιχῇ συντάσσεται, ἀλλὰ καὶ γενικῇ» δηλοῖ Σοφοχλῆς ἐν τῷ, οὐκ ἀλύξε- 

60 zov μόρου κακίστου, *( Vers. 245. ) Ὅτι Ζεὺς τὸν βασιλέα ᾧκτειρε χλαίοντα. φησὶ γάρ" ὡς φάτο" τὸν 
δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δακρυχέοντα, νεῦσε δέ οἱ λαὸν σόον ἔμμεναι οὐδ᾽ ἀπολέσϑαι. (Vers. 246.) Καὶ 
σημείωσαι τὸ οὐδ᾽ ἀπολέσϑαι, ὡς συντελοῦν τι πρὸς τὸ, βούλομαι λαὸν σόον εἶναι ἢ ἀπολέσθαι, 10 

711" Ὅρα δὲ τὸ τοῦ βασιλέως ἑτοιμόδακρυ, 0 msg ἐν τοῖς ἑξῆς ἐπιταϑήσεται. δαχρύει δὲ ἐπιλογικῶς μετὰ 
τὴν δημηγορίαν ἐν αὐτῇ τῇ ἀξιώσει τῇ πρὸς τὸν Δία. διὸ καὶ εἰσβαλὼν ἔλεον πείϑει αὐτόν. (Vers. 245.) 
Τὸ δὲ, πατὴρ ὀλοφύρατο, ἢ κατ᾽ ἐξοχὴν, ἢ ἐλλειπτικῶς ἐῤῥέϑη. τὸ μέντοι τέλειον, mori o ἀνδρῶν τε 
ϑεῶν τε. (Vers. 240,) Κατάνευσις δὲ xoi νῦν Διὸς, ἤτοι νεῦσις, ἡ ἐν διοσημίᾳ δήλωσις ἄνωϑεν τοῦ μέλ- 
λοντος, ὡς καὶ προδεδήλωται. διὸ ἐπάγει" ( Vers. 247.) αὐτίκα δ᾽ αἰετὸν ἧκε τελειέτατον πετεηνῶν; 

10 γε Boov i ἔχοντ᾽ ὀνύχεσσι τέχος ἐλάφοιο ταχείης, πὰρ δὲ Διὸς βωμῷ περικαλλέϊ κάββαλε γεβρὸν, ἔνϑα 
πανομφαίῳ Ζηνὶ ῥέξεσκον “Ἱχαιοί. ᾿Εδήλου δὲ ὃ μὲν ἀετὸς τοὺς περὶ “Ἕκτορα, οἱ σήμερον χρατοῦσι διὰ τὸν 

día, 0 δὲ κρατούμενος γεβρὸς ὃ τῆς φιυζακινῆς καὶ δειλῆς ἐλάφου γόνος τοὺς τεϑηπότας καὶ κατεπτη- 

χότας καὶ χρατουμένους “Ελληγας, (Vers. 249.) ἡ δὲ παρὰ τῷ βωμῷ τοῦ Διὸς καταβολὴ τοῦ νεβροῦ, 597 
ὡς ἐχφευξοῦνται, τοὺς χρατοῦντας οἱ Fins διὰ τὸν Μία, οὗ τὸν βωμὸν οὔποτε . ὡς ἐῤῥέϑη, παρῆλ- 20 

20 ὅ)εν ἀγέραστον ὃ βασιλεύς, ἔστι γὰρ "ἀεὶ ἀμοιβὴ τῇ εὐσεβείᾳ. ὕὅϑεν οὐδὲ μετὰ ὥρας τινὰς ἀλλ αὐτίκα 
ὁ ἀετὸς πέμπεται, ὃν διὰ τί τελειότατον λέγει, ἔν τοῖς PUR ῥηθήσεται, ὕπου κείσεται καὶ εἴ τι ἄλλο 

λεχϑῆναι χρὴ περὶ ἀετοῦ. ἐνταῦϑα δὲ ῥητέον ὅτι τε ἀετὸς παρὰ τὸ ἃ ἐπιτατικὸν χαὶ τὸ ἐτεὸν ὠνόμα- 
σται οἱονεὶ ὁ ἀεὶ ἀληϑὴς xci αἴσιος" καὶ ὅτι φέρεται μῦϑος, Ore ὥδινεν ἡ Ῥέα γεννωμένου Διὸς, ἀετὸν 
φανῆναι. ὅϑεν καὶ χατὰ τὴν ἀποκλήρωσιν τῶν Τιτάνων ὁ Ζεὺς αὐτὸν ἐν τῇ διανεμήσει τῶν πτηνῶν 

ὅο ἐπελέξατο. ( Vers. 248.) Δεβρὸς δὲ οὐ τελεία ἔλαφος, ἀλλ ὃ νεωστὶ ᾿βορὰν δεχόμενος, διὸ πρὸς δια- 
σάφησιν περιφράσας ἐπήγαγε" τέκος ἐλάφοιο ταχείης, τουτέστιν ἢ τάχος ἐξαίρετον ἡ φύσις ἐφιλοτιμη- 
σατο εἰς «nog vynv τῶν ἐπιβούλων. φέρεται δὲ καὶ ᾿Ἡναχρέοντος χρῆσις αἵ τη" οἷά τὲ νερὸν νεοϑηλέα 
γαλαϑηνόν. ἕτερος δέ τις γράφει οὕτω" ἐλάφων τὰ μὲν νέα νεβροὶ. αἱ δὲ ἀρτίως ix νεβρῶν ἐπ᾽ ἐλά- 

φους μεταβάλλουσαι καλοῦνται χεμάδες, τὰ δὲ τέλεια οὐχ ἄλλο τι ἢ ἔλαφοι. εἰ μὴ ἄρα, φησὶν. οἱ 30 

4 ἀχαιίναι xoi οἱ σπαϑίναι λεγόμενοι ἡλικίᾳ τινὶ διαφέρουσιν ἢ εἴδει χαὶ κεράτων "ἰδιότητι καὶ μεγέϑει. 
λέγει δ᾽ αὐτὸς xal τὰς πρόκας παρὰ ᾿Αρχιλόχῳ ἐπὶ ἐλάφου τεϑεῖσθαι, παρ ̓ ᾧ καί τις διὰ δειλίαν 

προσωνομάσϑη πρόξ. εἰς δὲ τοὺς ῥηθέντας ἀχαιίνας ἐνθυμητέον τὴν παρ᾽ ἑτέρῳ ποιητῇ ἀχαιινέην 
ἔλαφον, περὶ τὴν πολλὰ πονοῦνται οἱ ἐξηγηταί. εἰ δὲ καὶ αἱ δορκάδες xai αἱ ζόρχες ἐλάφου εἴδη κατὰ 
τὰς πρόχας, ἄλλοϑιε ζητητέον. “Γὸ δὲ νεβρὸν κατὰ πτῶσιν αἰτιατικὴν χείμενον ἐν ἀρχῇ στίχου καὶ 

αὖϑις ἐν τέλει ἑτέρου στίχου σχῆμα ἐθέλει κύκλου περιαγῶχεῖν: CVs, 249.) Περικαλλέα δὲ καὶ 
5o νῦν βωμὸν λέγει. ἐπεὶ, ὡς πρὸ ὀλίγων ἐῤῥέϑη. κοσμίως χαὶ αὐτὸν ἔχειν ἐφιλοτιμοῦντο οἱ παλαιοί. 

ἄδεται yovv καὶ ΠΠαριανὸς βωμὸς € ἐπὶ μεγέϑει, χαὶ ᾿Εφέσιος δὲ κεράτινος. ( Vera 250.) Πανομφαῖος 
δὲ Ζεὺς κατὰ μὲν ἀλληγορίαν, εἰς ὃν πᾶσα 0uq», ἤγουν ἁπλῶς φωνὴ ἀνάγεται, τουτέστιν ὁ πάσης 

φωνῆς αἴτιος ἀήρ. φωνὴ γὰρ ἀέρος ἐστὶ πληγή. κατὰ δὲ μῦϑον πανομφαῖος ἐοτὶν ὁ πάσης μαντείας 4o 
αἴτιος. οἱ γὰρ ἄλλοι πάν rec ὑποφῆται Διός εἰσιν, εἴτε δαίμονες ἐχεῖνοι εἴτε ἄνθρωποι. Ὀμφὴ δὲ 

χυρίως 7 ἀληϑὴς qui ἡ τὸ ὃν φαίνουσα, ὡς καὶ ὄνειρος χατὰ κυριολεξίαν τὸ ἀληϑὲς ἐνύπνιον, δι᾿ 

οὗ τὸ ὃν εἴρεται. ῃ ὃὁ᾽ αὐτὴ ὀμᾳὴ καὶ «ληδῶν λέγεται, ὥστε τὸν ὀμφαῖον εἶναι πάντως xci κληδόνιον. 

ἅπαξ δὲ τὸ παν ομφαῖος εἰπὲν ὃ ποιητὴς , ὡς παρετήρησαν οἱ παλαιοί. ( Vers. 251. ) Τὸν δὲ ἀετὸν καὶ. 

ὄρνιν λέγει, τουτέστι σημαντιχὸν τοῦ μέλλοντος, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς που φανήσεται. φησὶν οὗν" 

( Vers. 252.) οἱ δ᾽ ὡς οὖν εἴδοντο ὕτ᾽ & ἐκ Διὸς ἤλυϑεν ὄρνις, μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι ϑόρον, τουτέστι 

- 
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κατὰ Τρώων ὥρμησαν j μνήσαντο δὲ χάρμης, καὶ σημείωσαι τὴν ' Ελλ goo καὶ ἀνδρίαν καὶ noAvrta- 
"ρίαν, ταύτην μὲν ὅτι οὐ δέονται μάντεως ἑρμηνέως ἀλλ αὐτοὶ τὸν οἰωγὸν συμβάλλονται μάντεων 60 
0 φασιν ὑπέρτερον, € δὴ παροιμιωδῶς κεῖται παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ, καὶ ἀναϑαῤῥοῦσιν' ἐχείνην δὲ ὅτι 
ἀνδρίζονται οἱ οὕτω καχῶς διατεϑειμένοι ἅμα ῥοπῇ, ᾿δραχείᾳ τῇ ἐκ τοῦ ὅρνιϑος. φησὶ γοῦν" ἔν 9 

οὔτις πρότερος Δαναῶν πολλῶν meg ἐόντων, εὔξατο, τουτέστιν ἐκαυχήσατο Τυδείδαὸ πάρος, ἤγουν 
πρὸ τοῦ Διομήδους, ἐχέμεν ὠκέας ἵππους, τάφρου τ ̓ ἐξελάσαι καὶ ἐναντίβεον à ἀλλὰ πολὺ 
πρῶτος fi ρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστὴν ᾿“γέλαόν τινα ὁμώνυμον τῷ ἐν Ὀδυσσείᾳ, μετὰ δ᾽ αὐ" τὸν οἱ βασι-712 
λεῖς καὶ οἱ ἑξῆς. φησὶ γόρ᾽ τὸν δὲ μέτ᾽ ̓ Ατρεῖδαε; yauéuvov καὶ Μενέλαος, τοῖσι δ᾽ ἔπ᾽ Αἴαντες, 

ϑοῦριν ERREUR ἀλκὴν, τοῖσι δ᾽ ἔπ᾽ ᾿Ιδομενεὺς xoi Μηριόνης, Ov καὶ ἐπιϑέτοις ᾿Αρεϊχοῖς τιμᾷ, τοῖσι 
10 δ᾽ ξὐρύπυλος καὶ sregon. Τεῦχρος δ᾽ δἴνατος rie, παλίντονα τόξα τιταίνων, (Vers. 266.) Καὶ opa 

598 ὡς κανταῦϑα εἰς τὸν ἐννέω ἔστησεν ἀριϑμὸν τοὺς ἀριστέας ὁ τὴν ἐγνεάδα διὰ τὰς Μούσας φιλῶν nouj- 

τής. ἀριστεύει δὲ πρὸ πάντων Διομήδης οἷα πρῶτος ὑποστρέψας, ὡς χαὶ ὕστερον φεύγων. ( Vers. 353 .) 

TO δὲ εἰς αὐτὸν ποιηϑὲν, EvÓ' οὔτις πρότερος χαὶ ἑξῆς, παρῳδηϑὲν εὐφυῶς οἰχεῖον ἔσται παντὶ πρω- 

ταγωνιστῇ. ( Vers. 356. ) To δὲ πολὺ πρῶτος οὐκ ἀναγκαίως μὲν ἐπῆχται μετὰ τὸ, οὔτις πρότερος 

Διομήδεος ἐξήλασε, ποιεῖ δὲ ὅμως κάλλος τὸ κατὰ ἄρσιν καὶ ϑέσιν. ἄρσις μὲν γὰρ τὸ, οὔτις 
πρότερος, ϑέσις δὲ τὸ, ἀλλὰ πολὺ πρῶτος. ὅτι δὲ xol ἐνδιαϑέτως ταὐτολογεῖ ὃ ποιητὴς φιλῶν τὸν 
ἥρωα. ταὐτὸν γάρ πως τὸ, οὔτις πρύτερος Διομήδους, καὶ τὸ, ἀλλὰ πολὺ πρῶτος αὐτός. χατὰ τοιαύ- 
τὴν δὲ φιλίαν χαὶ ᾿4Ἵτρεῖδαι εἰπὼν οὐχ 19600 , ἀλλὰ xal νῦν πρὸς Üvouc ἐξεπρρώνησε τοὺς φίλους τὸ 

αὐτῷ κοσμήτορας, εἰπών" Adyaué£uvov καὶ Μενέλαος. (Vers. 262.) Τὸ δὲ τοῖσι τρὶς τεϑὲν ἐ ἐν καταρχῇ 

20 στίχων μετὰ τῆς ini προϑέσεως καὶ τοῦ δὲ συνδέσμου κάλλος χαὶ αὐτὸ ποιεῖ τὸ κατ᾽ ἐπαναφορὰν, 

ἁβρύνοντος οὕτω τοῦ ποιητοῦ τὴν φράσιν διὰ τοὺς καλοὺς ἥρωας. ἐπιειμένοι δὲ ἀλκὴν ἀντὶ τοῦ προ- 
βεβλημένοι, ὡς πολλαχοῦ κεῖται, καὶ φανερὰν ἀνδρίαν ἔχοντες, ἢ οὐχ᾽ ὕπλοις ἀλλ αὐτόχρημα τῇ 
ἀνδρίᾳ σκεπόμενοι , ὃν τρόπον zal ὁ βασιλεὺς ἀναιδείην ποῦ ἐπιειμένος εἴρηται. ( Vers. 266. ) To δὲ 
εἴνατος, xad a xai ἀλλαχόθε δηλοῦται, ποιητιχὴν ἐπένϑεσιν ἔχει TOU ἐ, ὡς ἀπὸ τοῦ ἕνατος, ὃ περ οἱ 

μὲν λόγιοι OU. ἑνὸς ν γράφουσιν ὡς ἀπὸ τοῦ νέατος, ὃ δηλοῖ τὸν ἔσχατον. παρέσχατος γὰρ ὁ ἐννέα ἐν 
μοναδιχοῖς ἀριϑμοῖς" 1) καὶ ἄλλως, διὰ παραγωγῆς ἀλλοίωσιν. ὡς γὰρ τέτταρα μὲν ἐν δυσὶ v, τέταρτος 
δὲ ἐν ἑνὶ, ἐξ οὗ ὁ τέτρατος, οὕτω καὶ ἐννέα ἔνατος. οἱ δὲ χύδην βάζοντες διπλασιάζουσι χαὶ ἐν τῷ ἔννα- 
τος δι᾿ ἀναλογίαν τὸ ἀμετάβολον,, οἷς δοκεῖ καὶ τροπῇ τοῦ ἑνὸς V εἰς ὦ γενέσϑαι ἀπὸ τοῦ ἔννατος τὸ 
εἴνατος, ὡς xai αἰεὶ αἰὲν, καὶ ἐνείκω ἐνέγκω, ὅτι δὲ ταῦτα ἀντιλέγονται, δῆλον! Ὅρα δὲ καὶ τὸ, TeU- 
xpog ἦλϑε, Διομήδης μὲν γὰρ εἷλεν ἄνδρα. ὁμοίως δὲ καὶ ἕκαστος τῶν us" t" αὐτόν. Τεῦχρος δὲ οὐχ᾽ 20 

εἷλεν οὐδένα, ἀλλ ἦλϑὲ τοξείσων. Π|αλίντονα δὲ δοκεῖ μὲν ἅπαντα εἶναι τὰ τόξα. ᾿ Ἡρόδοτος δὲ ἐπι- 
στήσας τινὲ ἔϑνει παλίντονα τόξα ἔχοντι ὑπέβαλε νοεῖν, μὴ πᾶν τόξον εἶναι παλίντονον ἁπλῶς, ἀλλὰ 

χυρίως καὶ μάλιστα τὸ κατ᾽ ἐπίτασιν ἔμπαλιν τεινόμειον, ὡς xal οὕτω χυχλοτερὲς γίνεσϑαι, ἢ καὶ 
ἄλλως φράσαι, τὸ ἐπὶ ϑάτερα μέρη κλινόμενον, ὥς φασιν οἱ παλαιοί. “Τὸ δὲ τιταίνειν., 0 ἐστι τείνειν, 
παράγει μὲν xot τοὺς Τιτᾶνας κατὰ τὸν ᾿Ησιόδου μῦϑον, καὶ διὰ μέσων αὐτῶν τὸ προδηλωϑὲν ἐν 
Βοιωτίᾳ τίτανον᾽ κυριολεχτεῖται δὲ καὶ ἐπὶ ταλάντων, ἃ τὸν ἄλλον καιρὸν ἀνιέμενα ἐν τῇ ζυγοστατή- 

σει τείνονται. διὰ μέσων δὲ τῶν εἰρημένων κεῖται καὶ διασάφησις μεταφρένου ἡ προδεδηλωμένη οὕτως" 
μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν, ὥμων μεσσηγὺς, διὰ δὲ στήϑεσοιν ἔλασσεν, ταὐτολογήσαντος καὶ ἐν τού- 
τοις τοῦ ποιητοῦ ὡς αὐτῷ σύνηϑες.  ( Vers. 207.) Ὅτι Τεῦκρος ὑποδὺς τὸ τοῦ “ἴαντος σάκος μάχεται 

γῦν, καινὸν τοῦτον ἐπινοησάμενος ὁπλισμόν. τοξότης γὰρ 5v καὶ διὰ τοῦτο ἄφραχτος καὶ ἐλαφρὸς 

ὁπλίτης καὶ οὐ προσήκων τοιούτῳ πολέμῳ, δεξιότης δὲ Ὁμηρικὴ καὶ τὸ ποιῆσαι τὸν μὲν arre οὐ 
μαχόμενον, τὸν δὲ ΤΠ εὔχρον ἀσπιζόμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ "χρυπτόμενον οἷα πύργῳ τινὶ χἀχεῖϑεν ὡς ἀπὸ 30 
ἐπάλξεως βάλλοντα. γράφει δ᾽ ἐνταῦϑα Ὅμηρος οὕτω" στῆ δ᾽ ἂρ ὑπ᾿ Αἴαντος σάκεϊ “Τ᾿ λαμωνιάδαθ. 
ἔνϑ' “ἴας μὲν ὑπεξέφερε σάκος, αὐτὰρ 0 y ἥρως, ἤγουν ὃ Τεῦχρος, παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τινα ὀϊστεύ- 
σας ἐν ὁμίλῳ βεβλήκει, ὃ μὲν αὖϑι πεσὼν ἀπὸ ϑυμὸν ὦλεσεν, αὐτὰρ ὃ αὐτις ἰὼν, ἤτοι ἀναποδίζων, 

πάϊς ὡς ὑπὸ μητέρα, δύσχεν εἰς “ἴαντα" ὁ δέ μιν σάκεϊ χρύπτασχε φαεινῷ. Καὶ ὕρα κἀνταῦϑα σίύν- 
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τόμον καιρίως παραβολὴν, ἐν ἡ τὸ εὐγνοϊχόν τὲ τοῦ “ἌἜΐαντος ἐπὶ τῷ Τεύχρῳ δηλοῦται, χαὶ τὸ πολὺ τοῦ 

μεγέϑους τοῦ τε σάκους καὶ τοῦ ἥξωος, χαὶ τὸ ἄοπλον τοῦ τοξότου, καὶ τὸ δεξιὸν εἰς ἐπίχρυψιν, χαὶ 

ὡς πάνυ ἐφοβεῖτο τὸν "Lxroga. Ὅρα δὲ xai ὅτι τῶν ἀλλων ἀριστέων ἀνδραγαϑούντων αὐτοχειρίᾳ, 

ὁ μέγας Αἴας αὐτὸ τε ἐποίησε pera, τοὺς βασιλεῖς, χαὶ διὰ τοῦ ἀδελφοῦ δὲ ἀτεχνῶς ὑπαυπιζομένου 

ἀριστεύει, δοχῶν αὐτὸς πράττειν οἷς ἐχεῖνον ἀριστεύοντα συνέτηρει, ὡς ἀπὸ “πύργου τοξεύοντα, στά- 

σιμος xal ἄλλως ὧν καὶ ovy ὁρμητίας καὶ εἰς τοὺς ἑξῆς δὲ κινδύνους 9 qv 'αττόμενγος. 4d δὲ ὑπὸ πρό- 

ϑεσις ἐνταῦϑα καὶ δοτιχῇ συντέτακται ᾿Αττιχῶς ἐν τῷ, ὑπ ̓ Αἴαντος σάκεϊ, χαὶ αἰτιατιχῇ κοινότερον 

4ο ἐν τῷ; ὑπὸ μητέρα. Τὸ δὲ, στῇ "δ᾽ ἄρ, παρεσημάνϑεη χαινότητος χάριν; ὡς τοῦ Τεύχρου μὴ κατα- 

supero ἔσω TOU ἀδελφικοῦ σάχους ὑπὸ στενοχωρίας, ἀλλ ὀρϑοῦ ἑστῶτος. (Vers. 268. ) To δὲ 

ὑπεξέφερεν οὐδ᾽ αὐτὸ κενῶς ἐστοίβασται προϑέσεσιν, ἀλλ ἡ μὲν εὖ φορὰν δηλοῖ τῆς ἀσπίδος ἐπὶ τὸ ἔξω 

χαὶ ποῤῥωτέρω τοῦ χατὰ τὸν Αἴαντα στήϑους , " δὲ ὑπὸ τὸ χρυφαῖον σημαίνει xai λεληϑὸς τοὺς 

ἐχϑρούς. λάϑρα γὰρ ἐξαγοίγων ὁ lag τὸν ἑπταβόειον ϑυρεὸν ἐνεδίδου τῷ ἀδελφῷ βαλεῖν, εἰτ᾽ αὐϑις 

ἔσχεπε, ποιῶν μόνος ̓ αὐτὸς δι᾿ εὐρύτητα ἑαυτοῦ ré καὶ τοῦ σάώκους, O περ οἴδαμεν τοὺς ἄλλους σύνδυο 

πράττειν ἐπὶ τοῖς οὕτω βάλλουσιν ἀπὸ ἀσπίδων σχεπάσματος. Τὸ δὲ, αὐτὰρ ὃ γ᾽ ἥρως παπτήνας PT 

ἑξῆς, δόξῃ ἂν σόλοικον given, εἰ μή τις ἀναστρέψας τὴν φράσιν χαταστήσει τὴν σύνταξιν οὕτως" 

ἐπειδὰν δὲ ὁ ἥρως παπτήνας βάλοι τινὰ ὀϊστεύσας ἐν ἁμίλῳ, ὁ μὲν βληϑεὶ ὶς ἔχειτο πεσὼν, Τεῦκρος δὲ 

ἀναχωρήσας ἐγίνετο ὑπὸ τῷ σάκει τοῦ Αἴαντος. ἐστρύφνωται ovv ἡ φράσις ἐπίτηδες ἀκολούϑως τῇ 

ἐνταῦϑα συγχυτιχῇ. ἀγωνίᾳ τῶν ἡρώων, ἴσως δὲ καὶ λόγῳ ποιητικοῦ σχεδιασμοῦ διὰ τὸ ἀμελέτητον. 

(δα 471.) To δὲ, δύσχεν εἰς «“ΐαντα, σεμνότερον. τοῦ εἰπεῖν ὑπὸ «ἴαντα. τὸ γὰρ τοιοῦτον οἰχεῖον 

δοὴν βρέψει τῷ, ὡς € εἴρηται, ὑπὸ τὴν μηλτέρα δύντι. ( Vers, ag. 2 Ὅτι ἐνδιάϑετον σχῆμα, ὡς ἐν ϑαύ- 

ματι τὸ, ἔνϑια τίνα πρῶτον Τρώων ἕλε Τεύκρος ὃ ἀμύμων. καὶ μὴν οὐ πολλοὺς πάνυ ἀλλὰ, ὡς καὶ ἐκεῖς- 

vog λέγει, ὀχτὼ μόνους ἀνεῖλε" διὸ οὐδὲ ἠξίωσεν εἰπεῖν. καὶ ἐνταῦϑα 0 7 ποιητὴς» τίνα πρῶτον, τίνα 

δ᾽ ὕστατον, ὡς ἐποίησεν ἀλλαχοῦ. ἐν δὲ τοῖς ῥηϑεῖσιν ὁ ὀχτὼ, 00g ἕως νῦν ἐῤῥεψεν 0 Τεῦχρος, ὀνομάζει 

τινὰ ὁ ποιητὴς ᾿΄Ϊμοπάονα, ὃν οἱ γράφοντες ἅμ᾽ ὁπάονα, ἐν δυσὶ μέρεσι λόγου σφάλλονται τῆς ὀρϑό- 

τητος. ( Vers. 279. ) Ὅτι τὸ ὀϊστοῖς ϑανατοῦν ἀπὸ τόξου ἀπόλλειν φησὶν, ἔνϑα τὸν Τεῦκρον ἰδὼν 

γήϑησεν ᾿Φγαμέμγων" τόξου ἀπὸ κρατρροῦι Τρώων ὀλέχοντα φάλαγγας. Καὶ ὕρα τὸ χρατεροῦ,, ἐξ οὗ 

xad ὁμοιότητα χαὶ ἀνὴρ κρατερὸς χαὶ εὖϑος χρατερὸς χαὶ Ain πυλάρτης χρατερός. (Vers. 278. ) 

“Ὅτι δεῖ τοὺς στρατηγοὺς περιέναι ἀναγχαίως τὰ κατὰ τὴν μάχην, καὶ τοὺς πολεμιστὰς ἐφορῶν, ὡς ἂν 

καὶ ἐχεῖνοι ἐπιστρεφῶς ἔχοιεν τοῦ Bui iodi εἰδότες ὡς ἐπιστατοῦσι τοῖς αὐτῶν ἔργοις οἱ στρατηγοὶ, 

καὶ αὐτοὶ δὲ εἰδεῖεν, τίς μὲν ὁ ἀριστεύων, τίς δὲ ὁ ἐϑελοκακῶν 2) καὶ λειποτακτῶν, καὶ τὸν μὲν γεέραί- 

Quot, τὸν δὲ ἐρεϑίζωσι, τὸν δὲ κολάζξωσι. χ χρὴ δὲ χαὶ ὑποσχέσεσιν ἀγαϑαῖς ἐπαίρειν τοὺς μαχομένους, 
60 ὡς ἂν ἔχοιεν τὰ ἐν ἐλπίσι δῶρα, οἷον ἄπονα λάφυ" ρα, ἃ δὴ πάντα καὶ yeu£uvov, ὡς &xOg, ἐποίει. 

οὔκουν ἔλαϑεν αὐτὸν ἄρτι οὐδ᾽ ὃ Τεῦχρος ἀριστείων. διὸ στὰς παρ᾿ αὐτὸν λόγοις τὲ ἐξαίρει καὶ δώρων 

ὑποσχέσεσιν ἐπαίρει διαϑερμαίνων εἰς πόλεμον, εἰπώγ᾽ Τεῦκρε, qu κεφαλὴ, Τελαμώνιε, κοίρανε 

λαῶν, βαλλ οὕτως, αἵ κέν TL φόως Δαναοῖσι γένηαι, πατρί τε σῷ Τελαμῶνι, ὃς ἔτρεζρε τυτϑὸν ἐόντα, 

χαί σε, γόϑον ni ἐόντα, κομίσσατο ᾧ ἐνὶ οἴχῳ' τὸν») καὶ πολ": ἐόντα, εὐκλείης ἐπίβησον. σοὶ 

δ᾽ ἐγὼν ἐξερέω, ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται" αἵ κέν μοι. δῴη Ζεὺς καὶ Adv aov. ἐξαλαπάξαι, πρώτῳ 
, 4 )0n' h * , 2 κα , T 3.4 , ct 3 - » a ὌΝ , , 

713zoi μετ᾽ ἐμὲ πρεσβήιον ἐν χερὶ O00 , 1) "τρίποδ᾽, ἠὲ δύο ἵππους αὐτοῖσιν ὄχεσφιν, ἠὲ yvvaly , 1j κέν 

τοι ὑμὸν λέχος εἰσαναβαίνοι" ἐφ᾿ οἷς ὁ Τεῦκρος λαλεῖ καὶ ποιεῖ τὰ δηλωθησόμε va. (Vers. 281.) ᾿Ιστέον 
δὲ ὅτι ἐν τῷ, φίλη κεφαλὴ, τὸν ὕλον Τεῦχρον. ἐδήλωσεν ἀπὸ τοῦ χαιριωτάτου μέρους. χαϑόλου γὰρ 

ovx ἔστιν ἄλλως ἀπὸ μέρους καλέσαι τὸ ὅλον, εἰ μὴ τὸ μέρος ἐχεῖνο si λόγου ἄξιον. τοιοῦτον σὺν ἄλλοις 

χαὶ τὸ, ὥνησας κραδίην Διὸς, ἤγουν αὐτὸν τὸν Δία" xci τὸ, ἤγομεν ἐνθάδε πάντα, ἐκ μέρους γὰρ 
τοῦ τῶν ἀγομένων ἐμψύχων καὶ τὰ φερόμενα ἐξ αἰχιιαλωσίας ὡς ἄψυχα ἐδήλωσε, τουτέστι τὰ φορτίου 
δίκην, ασταζόμενα. ᾿Ιστέον δὲ ὡς ὉὍμηρου ἀρχὴν ἐγδόντος, λαλεῖται παρὰ τοῖς ὕστερον ov μόνον τὸ, 
τιμία χεφαλὴ xoi ἀξία τοῦ παντὸς καὶ σεβασμία. xol ὅσα τοιαῦτα σεμνὰ ἀλλὰ καὶ ἀνάπαλιν. κακὴ 
γοῦν aeq) mote ἀναιδὴς καὶ μισητὴ καὶ τοιαῦϑ'᾽ ἕτερα.  ( Vers, 282.) Τὸ δὲ, βάλλ᾽ οὕτως καὶ ἑξῆς 
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ὃ: στίχος ὅλος, εἴωϑεν ἐπιλέγεσϑαιν τῷ ἐπιτυχῶς εἰς ἔργον σπεύδοντι. βάλλειν γὰρ τὸ ἐπιτυγχάνειν χαὶ 

ἐνταῦϑα. οὐ μὴν ἔστι yoriaen βάλλειν à ἄρτι xal τὸ ἁπλῶς ἀφιέναι. θέλος ἐκ τόξου, χαὶ ὡς ἂν τις εἴποι 

ῥίπτειν. Ἀχαὶ συλλαλεῖ τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ xat τις παλαιὸς αἶνος, ἤγουν γρίφος, εἰπεῖν δὲ σαφέστερον, 

αἴνιγμα κείμενον παρὰ Κλεάρχῳ, εἰπόντι ἐμμέτρως οὕτω" αἰνός τίς ἐστιν ὡς ἀνήρ τε χοὺχ ἀνὴρ, 

ὄρνιϑά τὲ κοὐκ OpviDa , ἰδών τε XOUX ἰδὼν, ἐπὶ ξύλου τὲ χοὺ ξύλου, καϑημένην τε xov καϑημένην, 

λίϑῳ τε χοὺ Mw, βάλοι τε κοὺ βάλοι. ἐνταῦϑα γὰρ τὸ μὲν βάλοι ἀντὶ τοῦ ἀφήσοι, πέμψοι, ῥίνψοι. 

τὸ δὲ οὐ βάλοι ἀντὶ τοῦ οὐκ εὐστοχήσοι, οὐκ ἐπιτύχοι, ἵνα λέγῃ τὸ συμποσιακὸν ἐχεῖνο γριφῶδες πρό- 
βλημα, ὅτι εὐνοῦχος νυκτερίδα ϑεασάμενος χαὶ οὐ παριδὼν ἐπὶ νάρϑηκος κυρίως μὲν οὐ καϑημένην, 

ἄλλως" δὲ χαϑημένην, ἐπειδὴ τὰ πτηνὰ καϑέζεσθαί φαμεν ὅτε μὴ πέτωνται, ψευδολίϑῳ κισσήρει βάλ- 
λοι uiv: χατὰ μόνην ῥίψιν καὶ ἄφεσιν κισσήρεως, οὐ μὴν καὶ βάλλοι ἐπιτυχῶς καὶ εὐστόχως. ἵνα νοῆται 
ὅτι ἀφῆκε μὲν βέλος κίσσηριν., οὐκ ἐπέτυχε δέ. ὥστε βαλεῖν ἔσται ποτὲ χαὶ τὸ ἁπλῶς ἀφεῖναι βέλος 
ἐφέσει τοῦ τυχεῖν. Φῶς δὲ χανταῦϑα τὴν γίχην λέγει, ὡς τῶν ἡττωμένων ὑπὸ σκότει δοκούντων εἶναι 
χαϑὰ xoi Πίνδαρος φράζει σαφῶς. κατὰ πλεονασμὸν δὲ τὸ φῶς γίνεται φόως, ὡς καὶ ἡ Κῶς Κόως. 

(Vers. 283.) Τὸ δὲ, “ὃς “ἔτρεφε, λείπεται τῆς σὲ ἀντωνυμίας. (Vers. 284.) Τὸ δὲ ἐόντα τρὶς 
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ivraU*Ü'c κεῖται διὰ τὸ χαίριον, τυτϑὸν ἐόντα, νόϑον ἐόντα, τηλόϑι ἐόντα. Νόϑον δὲ τὸν Τεῦχρον 20 

0 βασιλεὺς λέγει ἁπλοϊχκῶς αὐτὸ λέγων τὸ Ov, οὐ μὴν ὀνειδίζων ὅτε καὶ κολακεύειν ἐχρῆν. δῆλον δ᾽ ὅτι 
οὐδ᾽ zv ἐν ὀνείδει τοῖς παλαιοῖς ἡ νοϑεία. ἐπεὶ γὰρ νενόμιστο παλλακὰς ἔχειν, διὰ τοῦτο καὶ οἱ ἐξ 
αὐτῶν νόϑοι μὲν ἐχαλοῦντο ἀκαταγνώστῳ καὶ ἀνεμεσήτῳ χλήσεε, οὐδὲν δὲ ἧττον ἐτιμῶντο τῶν γνη- 
σίων οἱ ἐν νόϑοις ἀγαϑοὶ, ἐπεὶ οὐδὲ 1 παλλακὴ ἐφύβριστον ἣν Ovoua. πόϑεν δὲ γίνεται ὃ γόϑος, 

" ̓Οδύσσεια δηλοῖ. βασιλικὸς δὲ ἣν εὐγενὴς ὃ Τεῦχρος ' ΠΙσιόνῃ γεννηϑεὶς τῇ ἀδελφῇ τοῦ Πριάμου, ἣν 

ὃ Τελαμὼν γέρας ἔλαχε πολέμου ἐν Τροίῳ ποτὲ ὑφ᾽ ̓ ΕΙρακλέους, ὅτε διὰ τοὺς ἵππους τοῦ “αομέδοντος 

πλεύσας εἷλε τὴν Τροίαν" διὸ χαὶ οἰχείως Τεῦκρος ἐχλήϑη., ὄνομα τοῦτο ἐπιχώριον τοῖς Τρωσί" Τεῦ- 
χροι γὰρ οἱ Τρῶες, Ἰ) Τευχροὶ ὀξυτόνως, ὡς πολλοῖς δοχεῖ τῶν παλαιῶν, ἀπό τινος ὁμωνύμου ἀνδρός. 
ὅϑεν οἰχεῖον ἐστὶ εῦχρον καλεῖσθαι τὸν προσεχῶς μὲν Σιαλαμίνιον υἱὸν Τελαμῶνος, ἀνέκαϑεν δὲ Τρωι- 
xov. Τὸ δὲ, à ἐνὶ οἴκῳ, διασαφητικόν ἐστι τοῦ χομίσατο, 0 ἐστι κομιδῆς ἠξίωσε. κομίζει μὲν γάρ τις 
ἄγων τινὰ εἰς οἶκον. ἐπιμελείας δὲ ἀξιοῖ οὐκ εἰς οἶχον, ἀλλ᾽ ἐν οἴκῳ. (Vers. 285.) Τὸ δὲ, ἐπίβησον 

, * "Ὁ , - - , , - Ν * - 

εὐχλείας, "ἀντὶ τοῦ ἐπιβιβασον ὅμοιόν ἐστι τῷ, αὐτονυχεὶ νηῶν ἐπιβησέμεν. τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ, κακῶν 3o 

ἐπιβασκέμεν υἷας ᾿Δχαιῶν" καὶ παρὰ Σοφοχλεῖ τὸ, εὐσεβείας ἐπιβαίνοντες, ἤγουν εὐσεβοῦντες. λέγει 
οὖν ὕτι ἀναβίβασον εἰς εὔχλειαν τὸν πατέρα σου, εἰ καὶ τηλόϑε ἐστίν. ὡς γὰρ ϑανὼν πατὴρ χλείζοιτ᾽ 
ἂν ὑπὸ παιδὸς ἀγαϑοῦ, ὡς οἷον ἀναγόμενος ἄνω τῷ κλέει, φελλοὶ ὅπως δίκτυον ἀνέχουσιν ἄνω κατ᾽ 
«Αἰσχύλον, οὕτω χαὶ τηλόϑι ὧν χλέος ἔχει. ἔστι δὲ τὸ, εὐχλείης ἐπίβησον, περίφρασις τοῦ κλέϊσον. 
οὕτω δὲ xoi τὴν "Daov περιφραστικῶς ᾿Ιλίου εὐκτίμενον πτολίεϑρον λέγει, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ Τροίης 
ἱερὸν πτολίεϑρον ἀντὶ τοῦ Τροίαν. (Vers. 289.) Τὸ δὲ; πρώτῳ σοι μετ᾽ ἐμὲ, πρὸς ἀκρίβειαν ὑποσχέ- 
σεως χεῖται , ἵνα μὴ καὶ πρὸ αὐτοῦ βασιλέως λαβεῖν t ἴσως ἐϑελήσει πρεσβεῖον ὁ 0 Τεῦχρος, ὃ περ ἐζήτησεν 

ἂν, εἰ μὴ τὸ μὲτ ̓ ἐμὲ νῦν προσέκειτο. πρόσκειται δὲ τὸ τοιοῦτον “αλῶς, ἵνα τὸ βασιλικὸν καὶ οὕτω 

φυλάττοιτο σἕ ἕμνωμα, καὶ μὴ τὸ καϑῆκον κλέος εἰς οὐδὲν δέον πρόοιτο ὃ βασιλεύς. ( Vers. 290.) T6 

δὲ πρεσβήιον, ἤτοι πρεσβεῖον, δῶρον δηλοῖ τίμιον, ἤγουν τοῖς πρεσβυτέροις χαὶ ἐντίμοις διδόμενον, 

0 περ ἀριστεῖον οἱ μεϑ' Ὅμηρόν qaom, ἵνα ἐπεὶ oi αὐτοὶ καὶ γέροντες λέγονται καϑ' Ὅμηρον ὡς 
τίμιοι καὶ ἀριστεῖς δέ Κείσιν., εἴη καὶ τὸ αὐτῶν γέρας xci ἀριστεῖον διὰ τοὺς ἀρίστους καὶ πρεσβεῖον 4o 

διὰ τοὺς κατὰ τιμιότητα γέροντας. μιχρὸν μὲν οὖν τρίπους ἢ ξυνωρὶς ἢ γυνὴ αἰχμάλωτος. μέγα δὲ 
ἄλλως ἕκαστον τούτων. ὡς γέρας. "AyiMAsUg μὲν οὖν γυναιχὸς τοιαύτης στερηϑεὶς τὴν ϑρυλουμένην 
μῆνιν ἔπαϑε. Τεῦχρος δὲ ἐκ τοιούτου δώρου “Τελαμωνιάδης ἐστί. Τὸ δὲ, αὐτοῖσιν ὄχεσφιν, ἀντὶ τοῦ 
σὺν αὐτοῖς ἅρμασιν ᾿4ττικῶς. ἕν δὲ νοητέον ἅρμα διὰ τοὺς δύο ἵππους. εἰ xci συνήϑως ᾿Αἰττικῷ u 

πεπλήϑυνται. καὶ νῦν τὸ ὄχεσφι. ( Vers, 291.) Τὸ δὲ, ὁμὸν λέχος εἰσαναβαίνοι, ἐκερδάνϑη μὲν τῷ 

βασιλεῖ ἐκ τῆς τοῦ φιλοβασιλέως ῥήτορος δημηγορίας, εἰπόντος" ἄλοχοι δὲ, αἱ τῶν Τρώων Orien, 

ἄλλοισι μιγεῖεν" σεμνῶς δὲ πέφρασται ἀντὶ TOU, ἥτις ἂν εἴη συγκοιμωμένη σοι, ὡς μὴ ἁπλῶς αἰχμά- 
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λωτος δούλη, ἀλλὰ καὶ οἵα εἶναί σοι εἰς παλλ ακὴν xaL που καὶ παῖδα rexéGÜ GL ὑπὸ σοὶ, ὑποῖος αὐτὸς 

τῷ Τελαμῶνι ἐκ τοιαύτης γέγονας. τὸ 7αρ λέχος εἰσαναβαίνειν τὸ εἰς τὴν αὐτὴν κοίτην ἰέναι δηλοῖ 

σαφῶς χαὶ ἄλοχον εἶναι, ἐπεί πὲρ τὸ ὑμὸν λέχος εἰ συντεϑῇ, ποιεῖ τὸν ὁμόλεκτρον;, τοῖτο δέ ἐστιν 

50 ἄλοχος. * ( Vers. 29$. )'Ou o ἐφ᾽ οἷς σπεύδει ἐποτρυνόμενος χαὶ ἀχούων τὸν Ln οὕτως καὶ ἑξῆς, 

ὡς εἴρηται, καλῶς ἂν εἴποι τὸ, τί μὲ σπεύδοντα καὶ αὐτὸν ὀτρύνεις; οὐ μέντοι ὅση δύναμίς 7t πάρεστι, 

παύομαι, ἢ παύσομαι. τοῦτο δὲ ἑρμηνεία τοῦ σπεύδειν ἐστί. σπεύδει γὰρ πάντως ὁ μὴ παυόμενος 

πονεῖν ὅση δύναμίς yt πάρεστι. τὸ δὲ ῥηϑὲν Ὁμηρικὸν ῥητὸν» ὃ Τεῦχρος εἰπὲν ὀτρύνοντι τῷ βασιλεῖ, 

παρεποιηϑη τοῖς "vi Ὅμηρον εἰς παροιμίαν Vestre a ταύτην" σπεύδοντα ὁ ὀτρύνεις. ἐν τούτοις δὲ 

Go χεῖται καὶ τὸ δεδεγμένος ὃ προσέχων καὶ mapa) Ἀρῶν, ἐξ οὗ zai ἡ ἀλλαχοῦ ῥηϑεῖσα ὁδοῦ προδοχή. 
jr γάρ’ τόξοις δεδεγμένος ἄνδρας ἐναίρω. ἴσως δὲ καὶ ταῦτόν ἐστιν ἀστείως τῷ φιλοφρονούμενος, 
δὲ ξιούμενος, ἵνα ὥς περ δώροις ;j δαιτὶ δεξιοῦνταιν τινὲς, οὕτω. xci Τεῦκρος τοὺς Τρώας τόξοις οἷς 

714ῤίπτει αὐτούς. κοὕτω καὶ τὸν "Auünv «“Ἰυκόφρονι, χαϑά τινὲς γοοῦσι, τόξοις ὃ “Πρακλῆς ἐδεξιώσατο 

βαλὼν ἐχεῖνον. σύστοιχον δὲ τῷ δεδεγμένος καὶ τό" 1 σὺ τόνδε δέδεξο. ( Vers. 297.) Ὅτι ἐν τῷ, ὀχτὼ 
δ) προξηκα τανυγλώχινας ὀϊστοὺς, πάντες δ᾽ ἐν χροὶ πῆχϑεν ἀρηιϑόων αἰζηῶν, τοῦτον δ᾽ οὐ δύναμαι 
βαλέειν κύνα λυσσητῆρα, ἢ λωβητῆρα, κύνα τὸν " Lxropa χαλεῖ ὁ Τεῦκρος, διὰ τὸ πολὺ τῆς ϑρασύ- 

10 τητος. ᾿Ενταῦϑα δέ τις ψέγειν ἐϑέλων. τὸν Τεῦχρον ἐπιχειρήσοι ἂν οὕτως, ὡς ἢ κατὰ τοῦ δ΄ ἔχτορος 

ἀφίησι τοὺς ὀϊστοὺς, jj οὔ. εἰ μὲν οὖν οὐ τοξεύει χατ᾽ ἐκείνου, ἀλλ ἐν ὁμίλῳ, χαϑὰ προείρηται, τί δὴ 

στοτε δυσχεραίνει μὴ βάλλων c ὃν οὐ προέϑετο εἰς σχοπόν P εἰ δὲ σκοπὸς αὑτῷ τῆς βολῆς 0" Εχτωρ, μάτην 
αὐτὸν ὃ βασιλεὺς ἐξαίρει; ἐπιτυχῆ νομίζων τοξότην ἐν οἷς δυστυχεῖ μὴ ἐπιτυγχάνων τοῦ σκοποῦ. λυϑή-. 
σεται δὲ τὸ ἄπορον, εἴ τις εἴποι ὅτι ϑέλει μὲν ὁ Τεῦκρος βαλεῖν τὸν ἽἝχτορα, xci δύναταν δὲ ὡς τοξότης 

εὔστοχος, καὶ ἄλλως γε μὴν οὐ δύναται ὡς ἢ μὴ ἐξικνούμενος τῷ ἀσυμμέτρῳ τοῦ διαστήματος ἢ διὰ τὸ 
20 ὑπὸ ϑυμοῦ "σφάλλεσθαι. φησὶ γὰρ προϊὼν 0 ποιητὴς Ort καὶ 100" ἅμαρτε, παρέσφηλε γὰρ ᾿Δπόλλων. 

Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ ὀχτὼ παρῳδήσας τις παλαιὸς καὶ εἰπὼν, πολλοὺς δὴ προέηκα χαὶ ἑξῆς τοὺς δίο 
στίχους τὸν πρῶτον καὶ τὸν τρίτον ἕως τοῦ λυσσητῆρα, προσήρμοσε τὰ ἔπη τῷ κυνιχῷ Διογένει, ὡς οἷα 

τῆς τύχης λεγούσης, ὡς πολλοῖς μὲν βέλεσι δυσπραγιῶν χατεστοχασάμην τοῦ φιλοσόφου τούτου κυνὸς, 
βλάψαι δὲ οὐκ ἔσχον αὐτόν. Ἰανυγλώχιψες δὲ ὀϊστοὶ ἀντὶ τοῦ οξυγώνιοι, μαχρογώνιοηι. γλωχὶν γὰρ 

3o xai ἀλλαχοῦ ἡ γωνία δηλοῦται. (Vers. 299.) T0 δὲ λυσσητῆρα ἐπίτασίς ἐστι σκώμματος., εἴ γε μὴ 
μόνον κύων 6" Exrao, ἀλλὰ zoi λυσσητήρ. (Vers. 300.) Ὅτε ἀποτυχίαν τοξότου φράζει ἐν TQ, καὶ 
ἄλλον ἐϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλε τοῦ δεῖνος ἀντικρὺ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο ϑυμός" καὶ τοῦ uiv ἀφάμαρτε. 
τοῦτο δὲ xoi μετ᾽ ὀλίγα οὕτω κεῖται διττολογηϑὲν συνήϑως. Ὅρα δὲ τὸ ἴαλλε, δηλοῦν φανερῶς τὸ 
ἔπεμπεν" ἐξ οὗ πάντως καὶ τὸ χεῖρας ἐπὶ δαῖτα προϊάλλειν λέγεται τροπιχώτερον.  ( Vers. 502.) Ὅτι 

Τοργυϑίων νόϑος Πριάμου υἱὸς, ὃν ἐξ “ἰσίμηϑεν ὀπυιομένη τέχε μήτηρ, καλὴ Kaorutvaga , δέμας 
εἰκυῖα ϑεῆσιν, εἴνατος ὑπὸ Τεύχρου κατὰ τὸ στῆϑος ἐβλήϑη. ΜΜήχων δ᾽ ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, nc. 
vino καρπῷ βριϑομένῃ νοτίῃσί τε εἰαρινῆσι. νοητέον δὲ τὸν Πριαμίδην τοῦτον σφηκώδη τὰ μέσα 
τοῦ σώματος, χαὶ χρέασι μὲν οὐ πεπληϑυσμένον, μήχους δὲ διαστάσει περιλοτιμημένον ix φύσεως 

καὶ ἐπιεικῶς ὄρϑιον. ταῦτα γὰρ do gU ax δίδωσιν ἡ παραβολὴ τῆς puteos , n τις ἐχ τοῦ μήκους 
40 παρωνομασμένη peo εἰσέτι καὶ “νῦν nog. ἑνίοις λέγεται, βαρβάροις μὲν, ἐοικόσι δὲ ἀπήχημα 

φυλόττειν γλώσσης ἡ ἐλληνίδος παλαιᾶς. εἰ δὲ xoi ἡρωικῶς εἰχέ, τὶ γενναιότητος ὁ ἀνὴρ, αἰγείρῳ ἂν 
αὑτὸν 1) ἑτέρῳ τινὶ φυτῷ μεγαλοφυεῖ παρείχασεν ὃ ποιητὴς, ἐξ ὧν τοῖς ἥρωσι τεχταίνεται τὰς παραβο- 
λάς. ἐνταῦϑα δὲ ἀστεία τις περιπέτεια τὸ, κατὰ Πριαμίδου τοῦ “Ἕκτορος βαλόντα, τὸν Tevzgov ἐχείνου 
μὲν ἀποτυχεῖν, Πριαμίδην δὲ ὅμως ἕτερον ἀνελεῖν καὶ αὐτὸν νόϑον τῷ Πριάμῳ, ὁποῖος καὶ ὁ dvekaos 
nv τῷ Τελαμῶνι, ὡς εἶναι τὸν Τεῦχρον εἰπεῖν καὶ αὐτὸν, ὅτι οὐδ᾽ οὕτω καχῶς, ὃ δὴ λέγεται εἰπεῖν xai 

ὃ κατὰ κυνὸς μὲν λίϑον ἀφεὶς, χρούσας δὲ τὴν μητρυιάν. Οὐ τοῦτον δὲ μόνον ὃ Ἵεῦχρος ἔῤῥιψεν 

ἐρεϑισϑεὶς οἷς ὃ βασιλεὺς εἶπεν, ἀλλὰ χαὶ ϑρασὺν ἡνίοχον. "L'ztogos. ὁμοίως βαλὼν ἀνεῖλε. καὶ οὕτως 

ἐγγὺς μὲν ἤχει TOU xci εἰς τὸν “Ἕχτορα χαχοῦ, ἀνελεῖν δὲ αὐτὸν οὐκ ἔχει, ὅτι μηδὲ δύναται ὁ ποιητὴς 

πλάσασϑαί τι παρὰ τὴν τῆς ἱστορίας ἀλήϑειαν. (Vers. 304.) Τὸ δὲ, ἐξ Αἰσύμηϑεν, ἀντὶ τοῦ ἐξ 
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"Aliciume πόλεως Θρᾳκικῆς, ὡς ὃ τὰ ἐϑνιχὰ γράψας δηλοῖ. περισσῶς δὲ κεῖται 7 ἐξ πρόϑεσις χαὶ ἐν 
τῷ, ἐξ “ισύμηϑεν, ὡς καὶ ἐν τῷ ἐξ οὐρανόϑεν καὶ ἐν ἄλλοις. Τοῦ δὲ ὁ ὑπυίειν, ἐξ οὗ ἡ ὀπυιομένη, οὐ 
διὰ μόνου TOU V διχρόνου Ἀλλὰ σὺν τῷ U ἔχει. τὴν παραλήγουσαν κατὰ παλαιὰν παράδοσιν. διὸ οὐδὲ 5o 
κινεῖται 0 τοιοῦτος ἐνεστὼς εἰς μέλλοντα καὶ τοὺς ἐφεξῆς χρόνους, εἰ χαὶ ἡ σχεδικὴ τόλμα ἐϑρασύνατο 
ἐν τῷ ὠπύϑη, νεωτερισαμένη κατὰ τῶν παλαιῶν. A Cae 203.) Καλὴν δὲ εἰπὼν τὴν ῥηϑεῖσαν 
γυναῖχα ἑρμηνεύει τὴν λέξιν περιφραστικῶς εἰπών" δέμας ἐοικυῖα ϑεαῖς, ὡς τοῦ κάλλους, e παρονο- 
μάξεται ἡ καλὴ, μὴ προσώπῳ μόνῳ ἐμφαινομένου ἀλλὰ καὶ καϑ' ὅλον δέμας, ὡς ἐν συμμετρίᾳ ϑεω- 
θουμένου τῶν ὅλων μὲρῶν τοῦ σώματος. Τὸ δὲ εἰκυῖα, ὃ γίνεται ἀπὸ TOU εἴκω τὸ ὁμοιῶ, χαϑὰ καὶ 
ἄλλα ὃ ὅμοια, οὐχ ὥφειλε μὲν ἔχειν TO σύμφωνον τοῦ ἐνεστῶτος ὡς τὸ ἐοικυῖα, ὃ χρόγου μέσου: παραχει- 

10 μένου ἐστὲν, ἔσχε δὲ € ὅμως αὐτὸ διὰ τὸ εὐφωνότερον ὡς ἀπὸ ἐνεργητικοῦ παρακειμένου τοῦ εἶχα. Ὅτι 
δὲ ἀναλογώτερον τὸ εἰκυῖα, δῆλον ἐκ τοῦ εἰχὸς, ἤγουν ἐοικὸς, ο κεῖται παρά τὲ ᾿Ηροδότῳ χαὶ ἄλλοις. 
( Vers. 306.) Ὅτι δὲ μήκων xoà σηπίας μέρος ἐστὶ, δῆλον, ὡς εἶναι καὶ τὴν λέξιν ταύτην ὁμώνυμον. 
Ὅρα δὲ καὶ τὸ, κάρη βάλεν. , ἀντὶ τοῦ ἔκλινε τὴν κεφαλὴν καινῶς οὕτω λεχϑέν. xci ἴσως ἀντὶ τοῦ 
ἔϑηκε συνήϑως εἴληπται. εἰκὸς γὰρ κλιϑεῖσαν τὴν κεφαλὴν ἀἀρο Αὐ μας ποῦ τοῖς ix πλαγίων μορίοις. 
δύναται δὲ εἶναι καὶ ἀντὶ τοῦ ἔῤῥιψε. C Vers 307.) Τὸ δὲ, 1 ἢ ἕν χή πῷ καρπῷ βριϑομένη, ὀρϑῶς 6o 
μὲν εἰπεῖν λείπεται τοῦ ἔστιν, ἵνα λέγῃ ὃ ὅτι ἢ τις τῷ καρπῷ βαρουμένη ἐστί. τῶν τιγὲς δὲ παλαιῶν 
ἡἠϑέλησαν᾽ τὸ βριϑομένη νοῆσαι ἀντὶ TOU βοίϑεται, εἰπόντες εἰλῆφϑαι μετοχὴν ἀντὶ ῥήματος χαὶ 
σημειωσάμενοι τὴν λέξιν ὡς καινοσχήμονα. ἔχει δὲ ὁμοιότητα πρὸς τοῦτο χαὶ τὸ, μῦϑος δ᾽ ὃς μὲν 

602 νῦν εἰρημένος ἔστω, ἤγουν ὃς νῦν εἴρηται. ὅμοιον καὶ παρὰ τῷ 'Ομηρικῷ ζηλωτῇ Soqaxki τὸ, πρῶτά 
20 δὲ χεχλόμενος. ἢ γὰρ χαὶ ἐκεῖ λείπει τὸ εἰμὴ ἢ τὸ κεκλόμενος ἀντὶ τοῦ χέχλομαι εἴληπται. χρῆσις δὲ 

ὁμοία σεσημείωταί που εἶναι καὶ παρὰ τῷ Πινδάρῳ ἐν 'OÀvu* πιονίχαις. Τὸ δὲ, χαρπῷ βρίϑεσθϑαι {5 
χαὶ γνοτίαις ἔαρος; πρὸς τὸ τῆς παραβολῆς ἀσφαλὲς εἴρηται" τοιαύτῃ γὰρ μήκωνι ὃ βληϑεὶς ἔοικεν, 
OU μὴν τῇ ὀρϑοτενεῖ διὰ τὸ καὶ ἄκαρπον καὶ ἀνότιστον. Τὸ δὲ νοτίαις ἔπεσε μὲν ἤδη καὶ εἰς χοινολε- 

ξίαν παρὰ τοῖς ὕστερον διὰ τὸ sciplig περράσϑαι, ἐλλιπῶς δ᾽ ἔχει. τὸ γὰρ ἐντελὲς, νοτίαις πνοαῖς 
ἢ ὑγρότησι, ταῖς ἐκ νότου δηλαδὴ, αἷς χατὰ τὴν ix μέρους δήλωσιν τοῦ ὅλου συννοοῦνται xai αἱ ἱ βόρειοι 
χαὶ αἱ κατὰ τ rin χαὶ αἱ λοιπαὶ πνοαί. ( Vers, 308.) "Ioréov δὲ ὅτι τὸ ἔβαλεν ἤμυσε χατωτέρω 
φησίν" 0 χαὶ αὐτὸ σημαίνει τὸ ἔκλινε. quoi γάρ" ὡς ἑπέρωσ᾽ ἤμυσε κάρη, πήληκι βαρυνϑέν. Καὶ 
σημείωσαι τοῦτο πάνυ συστατίχὸν τῆς παραβολῆς ὄν. ὡς γὰρ καρπὸς xai vy ρότης πλαγιάξει τὸ ἄνω 

τῆς μήχωνος, οὕτω χαὶ πήληξ βαρύνασα χεφαλὴν ἑτέρωσε αὐτὴν βάλλει. Ὅει δὲ ἡ μήκων χαὶ κώδεια 

80 λέγεται, ὃ δὴ καὶ αὐτὸ λαλεῖται μέχρι χαὶ νῦν, δηλοῖ ἀλλαχοῦ ὁ o ποιητηὶς ἐν τῷ, φῆ κώδειαν ἀνασχών. 

( Vers. $11.) Ὅτι ὡσεπιπολὺ μὲν τὸ σφάλλειν τινὰ καὶ σφάλλεσθαι ὑπό τινος ἑμποδισμὸν δὴλ οἵ χατὰ 
τὸ σύνηϑες, ὅϑεν καὶ τὸ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ “σφέλας, χαὶ ἀνασιράλλειν τὸ ἀγεγείρεσϑθαι, εἴτε ἀπὸ vógov ere 10 
ἀπὸ ἑτεροίου πτώματος, ἐνταῦϑα δὲ σφάλμα ἡ τῆς βολῆς à ἀποτυχία, ἐν τῷ, ἀλλ᾽ ὃ γε xai τόϑ᾽ ὃ ἅμαρτε, 
παρέσφηλεν yap ̓ “πόλλων, ἤγουν ἐγγὺς τοῦ σφαλῆναι ἤγαγεν. ἐγγύτητα γὰρ ἐνταῦϑα δοχεῖ σημαίνειν 
ἡ παρὰ 7'p0À totg , ἴσως δὲ χαὶ παρέχνευσίν τινα τῆς UE Ὅρα δὲ τὸ, καὶ τότε, δι᾽ ov δηλοῦται Uri 

καὶ τὰς ἄλλας βολὰς 0 ̓ “πόλλων παρέσφαλλεν. ( Vers. 315.) Ὅτι τὸ ἔϑανε περιφράξων φησί" τοῦ 
δ᾽ αὖϑι λύϑη ψυχή τε : μένος τε. (Vers, 316.) Ὅτι διαχέξι uiv Di χαρὰ, ὡς δῆλον καὶ ἐκ TOU χαίρειν, 

ὅ meg ἀπὸ τοῦ χέω χῶ γίνεται, mvxvonoui δὲ ἡ λύπη, διό φησιν ὁ ποιητὴς, ὕτι τὸν "Exroga. αἰνὸν 
ἄχος πύχασιν, ἤγουν ἐπύχνωσε. πυκάζειν γὰρ oU μόνον τὸ σκεπάξειν καὶ χρύπτειν ἀλλὰ xai τὸ πυχ- 

40 νοῦν ὡς ἀπὸ τοῦ πτύσσειν. (Vers. A. ) Ὅτι ὃ σπεύδων ἐπί τι μεῖζον. ἀμελήσοι ἂν ὡς εἰκός ποτε 
τοῦ ἥττονος. οὕτω χαὶ“Εχτωρ ἐνταῦϑα ἐπὶ ᾿Δρχεπτολέμῳ οἰχείῳ ἡνιόχῳ σχὼν ἄχος βληϑέντι πρὸς Tw- 

xgov αὐτὸν “μὲν ἀφῆκε κεῖσϑαι, ποιεῖ δέ τι ἄλλο τῶν πρὸ tero. φησὶ γοῦν ὁ ποιητής" τὸν μὲν ἔπειτ᾽ 
εἴασε: , καὶ ἀχνύμενός meo ἑταίρου xoi ἑξῆς. ἐνταῦϑα δὲ xci τὸ ἡνιοχεύειν ἀναλύων περιφραστιχῶς ἵππων 
ἡνία ἔχειν. φησί. ( Vers. $22. sqq. ) Ὅτι ὑπηνίκα δέκατον ἔβαλε “Τεῖχρος, ὡς ἐῤῥέϑη, ̓ Ἡρχεπτόλεμον, 2 
' E τορος ἡνίοχον, τύτε δὴ αὐτὸς x δίφροιο χαμαὶ ϑύρε παμφανόωντος, σμερδαλέα i ἰάχων" ὃ δὲ χερ- 

μάδιον λάβε χειρί, βῆ δ᾽ ἰϑὺς Τεύχρου, βαλέειν δέ ἑ ϑυμὸς ἄνωγεν, 0 περ ἔστι περίφρασις rov προε- 
2 
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ϑυμεῖτο βαλεῖν, ἤτοι ὁ μὲν φαρέτρης ἐξείλετο πικρὸν ὀϊστὸν, ϑῆχε δ᾽ ἐπὶ νευρῇ. τὸν δ᾽ αὖ κορυϑαιό- 

λος ἡ ̓ Εχτωρ. cU ἐρύοντα παρ᾽ ὦμον, ὅϑι κληὶς ἀποέργει αὐχένα τε στηϑόςτε, μαμδρ δὲ χαίριόν ἐστι, 

βάλε AG ὀκρυόεντι, ῥῆξε δέ οἱ vevQrv, νάρκχησε δὲ χεὶρ ἐπὶ χαρπῷ; στῆ δὲ γνὺξ ἐριπῶν, τόξον δέ οἱ 

ἔχστεσε χειρός. ( Vers. 325.) δνταῦϑα δὲ τῶν τις παλαιῶν γραμματιχῶν, ΜΝεοτέλης τὴν κλῆσιν, λέγων 

Σχυϑικὴν εἰναι τὴν τῆς νευρᾶς ἕλξιν, πρὸς τὸν ὦμον αὐτήν φησιν ἑλκυσϑῆναι γόμῳ Σχυϑῶν, καὶ ἐχεὶ 
γενέσϑαι τὴν πληγὴν τῷ Ἰεύχρῳ καὶ τὴν νευρὰν οὕτω ῥαγῆναι, ὡς εἶναι δεξιὰν χεῖρα τὴν πληγεῖ- 
σαν τῷ λίϑῳ καὶ ναρχήσασαν. λέγει. δὲ οὕτω διὰ τὸ τὸν Ὅμηρον εἰπεῖν, αὖὺ ἐρύοντα παρ᾽ ὦμον. καὶ 

οὕτω μὲν ὁ Νυεοτέλης. “Ἕτεροι δὲ εἰς τὰ αὖ ἐρύοντα στίζοντες, τὸ δὲ παρ᾽ ὦμον τοῖς ἑξῆς συντάσ- 
σοντεὲς, ἵνα λέγῃ ὅτι παρ᾽ ὦμον ἔβαλε λίϑῳ, νοοῦσι τὸν μὲν τῆς νευρᾶς ἑλκυσμὸν εἰς τὸν δεξιὸν γενέσϑ αν 

$o μαζὸν συνήϑως τοῖς τότε, κατὰ τὸ, νευρὴν μὲν μαζῷ πέλασε, "τὸν δὲ λίϑον ἐκ δεξιῶν ὡς εἰχὸς ὑφ᾽ 
" E«ropog ἀφεϑέντα ῥῆξαι μὲν ὡς ἐκ παρόδου τῇ ῥύμῃ καὶ τὴν νευρὰν, ἐμπελάσαι δὲ τῷ ἀριστερῷ τοῦ 
Τεύχρου ὥμῳ, διὸ καὶ τὸ τόξον ἐκπεσεῖν ναρκησάσης κατὰ συμπάϑειαν αὐτῆς δὴ τῆς τοξοφόρου χειρύς. 
καὶ δοχοῦσιν οὗτοι κρεῖττον εἰπεῖν. καὶ γὰρ ἄλλοι τε καὶ 0 Καισαρεὺς Προχόπιος τοῖς μὲν παλαιοῖς 
παρὰ μαζὸν ἱστοροῦσιν ἕλχεσϑαι τὴν νευρὰν, τοῖς δὲ ὕστερον παρ᾽ αὐτὸ μάλιστα τὸ δεξιὸν ὠτίον, εἰ 
μὴ ἄρα παίζειν ἐθέλοντες οἱ περὶ τὸν Νιοτέλην τρεῖς ἐροῦσιν ἑλκυσμοὺς νευρᾶς, δύο μὲν παλαιᾶς τὴν 

παρὰ μαζὸν καὶ τὴν nap. ὦμον; τρίτην δὲ τὴν ὡς εἴρηται περὶ τὸ δεξιὸν ὠτίον. χαὶ τοῦτο μὲν οὕτω. 
( Vers. 520.) 4ígpog δὲ mequp aom , καϑ' o δηλαδὴ μέρος ov πέπλεχται. ἄλλως γὰρ εὔπλεκτοι χαὶ 

εὐπλεχέες λέγονται. παμφαΐίνει δὲ ὡς εἰκὸς χαλκῷ καί τισι τοιούτοις. ( Vers. 321.) Ὅρα δὲ r0, 0 δὲ 

χερμάδιον λάβε. περιττὸν γὰρ ἐνταῦϑα τὸ ὁ δέ. τί γὰρ ἐχρῆν εἰπεῖν, αὐτὸς δ᾽ ἐκ δίφροιο ϑόρεν, ὁ δὲ 
χερμάδιον λάβε, δυνατὸν ὃν εἰπεῖν, καὶ χερμάδιον λάβε; xal ἔστε καὶ τοῦτο σχῆμα ὡς οἷα ἐπιτέτη- 
δευμένον. ἄλλως γὰρ εἶχεν ἀσφάλτως διπεῖν, qoid ϑόρεν, ἰδὲ χερμάδιον λάβεν. Ὅτι δὲ πρωτότυπον 

4ρ τοῦ χερμάδιον ἡ χερμὰς , καὶ ὅτι ἐν τῷ χερμάδιον Ἀλείπει τὸ λίϑον, διὸ ὑποκατιὼν λίϑον ὁ ὀχρυόεντα 
τοῦτον λέγει, καὶ ὅτι ἐκ τοῦ χερὶ μάσασϑαι, 0 ἐστιν ἅψασϑαι λέγεται, λίϑος γὰρ χειροπληϑὴς ὃ χερ- 
μάδιος, δῆλον ἐστί. (Vers. 322.) Τὸ δὲ, βαλέειν δέ é ϑυμὸς ἄνωγε, πρὸ τούτων ἄλλως ἔφη ἐν δυσὶ 
τόποις, βαλέειν δέ ἑ ϑυμὸς ἵετο, ἔνϑα καὶ ἐν ὅλοις στίχοις ἐταὐτολόγησε. Τὸ δὲ ἐξείλετο. ἀντὶ τοῦ 

ἐξήγαγεν 7) ἐξελέξατο. ( Vers. 323.) Πιχρὸν δὲ ὀϊστὸν ἢ τὸν πικροποιὸν ταῖς ὀδύναις ἢ τὸν ϑανάσι- 
μον, ὁποῖον ἀλλαχοῦ τὸ τοῦ ᾿Ζπόλλωνος βέλος ἐχεπευκές. (Vers. 324.) Ἔν δὲ τῷ, EO nv ἐπὶ νευρῇ; 

τὰς τοῦ ὀϊστοῦ dauquise πελασϑῆναι, vonréov τῇ νευρᾷ. Τὸ δὲ αὖ δὶς ἐνταῦϑα ἐ ἐγγυτάτω τεϑὲν διάφο- 

ρον σημασίαν ἔχει. ἐν μὲν γὰρ τῷ, τὸν 0 av ἔχτωρ, πεπλήρωσιν ἕ ἔχει ἄσημον" ἐν δὲ τῷ, αὖ ἐρύοντα, 

τὸ ἔμπαλιν καὶ ὀπίσω δηλοῖ, ἐξ οὗ καὶ τὸ σύνϑετον αὐερύειν προδεδήλωται. (Vers. 526.) Τὸ δὲ καίς 
ριον τί σημαίνει, προγέγραπται. νῦν δὲ τοσοῦτον μόνον ῥητέον, Orv τε τὴν κλεῖδα ἐνταῦϑα ἐγνώρισε 
διὰ τοῦ εἰπεῖν ἀπείργειν αὐτὴν τὸν αὐχένα καὶ τὸ στῆϑος, μεσολαβοῦσαν οἷα καί τι κλειδίον, καὶ ὅτι 
ϑανάσιμον δηλοῖ τὴν αὐτόϑι σφοδρὰν βολήν. ( Vers. 327.) Ὁ δὲ ὀχρυόεις λίϑος ἤτοι ἄκρας ἔχων καὶ 

50 τραχὺς πιϑανολογεῖ τὴν ῥῆξιν τῆς νευρᾶς. ὃ γὰρ λεῖος ποιεῖν οὕτως οὐ δύναται. *( Vers. 528.) Τοῦ δὲ, 
ῥῆξε νευρὴν, ovx ἔστι χρείττων λέξις" οὔτε yag. τὸ διέκοψεν οἴτε τὸ διέχερσεν οὔτ᾽ ἄλλο τι. Περὶ δὲ 
καρποῦ τοῦ χατὰ χεῖρα προγέγραπται, (Vers. 529.) 1 γὺξ δὲ πεσεῖν τὸ ἐπὶ γόνυ, ὕτε δηλαδὴ τὸ λοι- 
πὸν τοῦ σώματος ἀνέστηκχε. διὸ ἔφη" στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν. ὃ ἐστι πεσών. ὁ γὰρ οὕτω σχηματισϑεὶς 
τοῖς κάτω μὲν ἤριπεν ἕως εἰς γόνυ, τοῖς δὲ ἄνω ἔστηχεν. (Vevs. 351.sqq.) Ὅτι 4ἴας οὐκ ἠμέλησε 
κασιγνήτου, ὡς προσεχῶς ἐῤῥέϑη, πεσόντος, ἀλλὰ ϑέων περίβη, ἤγουν τῷ χειμένῳ ἐπέστη. ὥστε ὑπερ- 
μαχῆσαι. διὸ ἐπάγει" καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε. δῆλον δ᾽ ὅτι ταὐτὸν περιβῆναι καὶ ἀμφιβῆναι, καί 

6o εἰσιν ἄμφω λέξεις συμμαχικαί. Ὁ δὲ ῥηθεὶς Ὁμηρικὸς λόγος προσφυής ποτε “παρῳδηϑῆναι καὶ εἷς 
ἁπλῶς φιλικὴν ἐπικουρίαν, ἐφ᾽ οἷς οἰχεῖον καὶ τὸ παροιμιῶδες, γόνυ κνήμης ἔγγιον, ὥς φασιν οἱ τὰς 
παροιμίας ἀναγραψάμενοι. ( Vers. 3532. ) Ὅτι φέρειν xal ἐνταῦϑα τὸ βασταζειν. φησὶ γάρ᾽ τὸν μὲν 

71θἔπειτα, ἤγουν τὸν T*)xgov, ὑποδύντε δύω ἐρίηρες "ἑταῖροι, νῆας ἐπὶ γλαφυρὰς φερέτην «βαρέα στενά- 
χοντα. Καὶ ὅρα τὸ, ὑποδύντε, ἀστειότητός τι ἔχον. ὃς γὰρ ἀριστεύων πρὸ βραχέων maig ὡς ὑπὸ μητέρα 
δύσκεν εἰς Αἴαντα, νῦν δύο ὑποδύντων αὐτὸν φέρεται" ὧν ὁ ἕτερος .«4λάστωρ χατὰ κυριωνυμίαν: Ὅρα 
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δὲ οἵα ἡ τοῦ “Ἕκτορος € ἐν apio βολὴ. διὰ χέρμαδίου οὕτω ῥίψασα τὸν Τεῦχρον. mers; 335. ) Ὅτι 
βληϑέντος εύχρου, ὡς pedea: , λίϑῳ xci πεσόντος, ἂψ Τρώεσσιν Ὀλύμπιος iv μένος ὠρσεὲν. oi δ᾽ 

ἰϑὺς τάφροιο βαϑείης ὠσαν 4" χαιούς. οὕτω 0) καὶ ἐν ἄλλοις, ἀριστέων βλαβέντων, μεταβολαὶ μάχης 10 
γίνονται. (Vers. 556.) Ὅρα δὲ τὸ oaov, οὐ τὴν ἐκ τῶν χάτω εἰς τὰ ἄνω ἐνταῦϑα συνήϑως δηλοῦν 

κίνησιν, ἀλλὰ τὸν ἁπλῶς ὠϑισμόν. (Vers. 557.) Ὅτι, σϑένεϊ βλεμεαίνειν , κυρίως ἐπὶ λέοντος. δηλοῖ 
δὲ τὸ xoi μόνῳ βλέμματι ἐκφοβεῖν, ἢ τὸ ἐνταῦϑα καὶ ἐχεῖ ἐπιστρεφῶς περιβλέπεσϑαι. οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ 
βρέμειν τὴν λέξιν παράγουσι, λέγοντες προὔπῆναι τὸ βρεμεαίνειν, καὶ ἐξ αὐτοῦ γίνεσϑαι τὸ βλεμεαί- 
ψειν ὁμοίως TQ, χρίβανος κλίβανος. τῷ “ἔχτορι δὲ νῦν τὴν τοιαύκτην λέξιν ἐπιλαλεῖ ὃ ποιητὴς, εἰπών" 20 
"Exrwp δ᾽ ἐν πρώτοισι κίε, σϑένει βλεμεαίνων, τουτέστιν οὐχ ἁπλῶς ὧν βλοσυρὸς, ἀλλὰ καὶ μετὰ ἂν- 

10 δρίας, ὁποῖον καὶ λέοντά που δείξει διὰ παραβολῆς. (Vers. 538.) Ὅτι κἀνταῦϑα κυνὶ παραβάλλει τὸν 
" Extopa , oU λυσσητῆρι δὲ, ἀλλ᾽ ὃς τεχνίτης ὧν ϑηριομαχεῖν ποιεῖ & ἐχτίϑεται ὃ ποιητὴς, εἰπὼν οὕτως" 
ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε κύων συὸς ἀγρίου ἠὲ λέοντος ἅπτηται κατόπισϑε, ποσὶν ταχέεσσι πεποιϑὼς, ἰσχία τε 
γλουτούς τε, ἑλισσόμενόν τε δοχεύει, ὡς ὁ “Ἕκτωρ ὥπαζε καρηχομόωντας ᾿Αἰχαιοὺς, αἰὲν ἀποχτεί- 
γων τὸν ὀπίστατον, οἱ δ᾽ ἐφέβοντο. xci κατὰ τοῦτο μὲν εἰκάζονται τοῖς ὡς εἴρηται διωχομένοις ζῴοις" 

604 χαϑότι δέ γε καὶ πλήττονται., ὁμοιότητα σώζουσι πρὸς ἐκεῖνα, ὧν κύων ὡς ἐῤῥέϑη χατόπισϑεν ἅπτε- 

ται. Ὅρα δὲ ὅτι καὶ δυσπραγοῦντα τὸν ᾿ Βλληνικὸν στρατὸν συάγρῳ καὶ λέοντι Ó ποιητὴς εἰχάζει διὰ 
τὸ φύσει ἀνδρεῖον. xai τὸν Aiavro δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς ἀναχωροῦντα, ὅτε 0 Ζεὺς αὐτὸν ἐφόβησε, λέοντι 
παραβαλεῖ. τὸν μέντοι νῦν διώχοντα “ἔχτορα xv*vi ἀπεικάζει, ὡς διὰ ϑράσος καὶ τάχος ἐπιτιϑέμενον 80 
τοῖς χαὶ τοσούτοις χαὶ ἀνδρείοις, ὡς ὃ κύων τοῖς γενναιοτέροις ϑηρίοις. ( Vers. 339. ) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι 

20 τὸ ἅπτεσϑαι αἰτιατικῇ συνέταξεν ἐν τῷ, ἅπτηται ἰσχία καὶ γλουτοὺς, εἰ μή τις ἴσως τὴν xara πρό- 
ϑέσιν προσλογίσεται, ἵνα ἢ κατὰ ἰσχία χαὶ γλουτούς. ἐνταῦϑα δὲ ὅρα καὶ τὸ ἅπτηται ἀναιτίως ἐκτεῖ- 
VOV τὴν παραλήγουσαν᾽ Ιώνων ἔϑει, ὁποῖα μυρία ἐχεῖνοι ποιοῦσι. τοιοῖτον δὲ καὶ πρὸ τούτων τὸ, ἀλλὰ 

σὺ τόν γ᾽ ἐπέεσσι χαϑάπτεσθϑαι. σύνταξιν γὰρ ὁμοίαν καὶ ἐχεῖνο ἔσχε. (Vers. 540. ) 1 λουτοὶ δέ, φασι, 
περὶ ὧν καὶ προδεδήλωται, σφαίρωμα χοτύλης, ἢ TO ὄπισϑεν βαϑὺ τῶν μηρῶν χαὶ ἁπαλὸν χαὶ γλοιῶ- 
δὲς, t ta ἢ γλουτὸς ὡς οἷον γλοιτός. ᾿Ισχίον δέ, φασι, τὸ ὑπὸ τὴν ὁσφὺν 00TOUV, εἰς ὃ ἔγκειται τὸ 

ἱερὸν ὀστοῦν, ὃ καὶ γλουτὸς χαλεῖται, καὶ κοτύλη δὲ διὰ τὴν κοιλότητα. καὶ ἄλλως δὲ ἰσχίον τὸ xoi- 

λον τοῦ γλουτοῦ , ἐν ᾧ ἡ χοτύλη στρέφεται: “Ροῦφος δὲ εἰπὼν πυγὰς τὰ μετὰ τὴν ὀσφὺν σαρκώδη καὶ 

ἐφέδρανα, τὰ ἐφ᾽ ὧν ̓ χαθεζόμεθα, ἐπάγει" ἄλλοι δὲ γλουτοὺς καλοῦσιν. ἰσχίον δέ, φησι, καὶ τὸ 

νεῦρον τὸ πρὸς τὴν κοτύλην, καὶ ὅλον τὸ ἄρϑρον. (Vers. 341.) Ὃπαζειν δὲ καὶ νῦν οὗ τὸ παρέχειν, 

So ἀλλὰ τὸ κατόπιν διώκειν κ ἐν τῷ, ὥπαζεν ᾿ἡΙχαιούς. ( Vers. 342.) Τὸ δὲ, οἱ δ᾽ z*q£govro, διὰ σαφήνειαν 4o 
xEitas, ἵνα δηλώσῃ € ὅτι ἔχτεινεν Ἕκτωρ, τὸν ἐν τοῖς φεύγουσιν ὄπισϑεν ὄντα. Σημείωσαι δὲ ὅτι ὡς μὲν 

ἐκ τοῦ ὄὕπισϑεν ὀπίσϑατος ὥφειλεν εἶναι, οὐχ᾽ εὕρηται δὲ τοιαύτη γραφή. χαὶ ἔοικε συνεχδραμεῖν 
ἡ λέξις τῷ κλεπτίστατος καὶ λαλίστατος καὶ τοῖς ὁμοίοις. δύναται δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ ὑπίσω εἶναι ὀπισώ- 
τατος καὶ ἐν συγκοπῇ ὑπίστατος. ( Vers. 843.) 0r τροπῆς ἐν μάχῃ καὶ κινδύνου μεγάλου. δηλωτικὸν 
τὸ" αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ὄβησαν φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν τῶν δεῖνα ὑπὸ χερσὶν, 

οἱ μὲν δὴ παρὰ ναυσὶν ἐρητύοντο μένοντες ; ἀλλήλοισί τε κδχλόμενοι, xci ϑεῷ χεῖρας ἀνίσχοντες, 

μεγάν εὐχετόωντο ἕχαστος. ( Vers. 547. ) ἔνϑα ὅρα τὸ ἀνίσχοντες, ἤγουν ἄνω ἔχοντες, ὁμώνυμον 

ὃν τῷ δηλοῦντι τὸ ἀνατέλλειν, ἢ δὴ ὁμωνυμία καὶ ἐπὶ τοῦ ἀνέχειν ἐστί. Τὸ δὲ, μιἐγάλα εὔχεσθαι, διέ- 

oraret τοῦ σιγῇ εὐχὴν ποιεῖσϑαι, οἷα ὁμοιούμενον τῷ ὀμφαδίην εὔχεσθαι. ( Vers. 348.) Ὅτι" 4 χτωρ 

4o συγχλείσας τοὺς " Ayetovg εἰς τὴν τάφρον ἀμφιπεριστρώφα καλλίτριχας i ἵππους. 1 οργοῦς ὄιιματ᾽ ἔχων, 

102 βροτολοιγοῦ᾽ “ἄρηος, μαινόμενος xci πολλὰ χαχὰ ἐοργώς. Τὸ δὲ ἀμφιπεριστρωφᾶν τὴν ἐνταῦϑα 

καὶ ἐκεῖ τῆς τάφρου καὶ ὡς εἰπεῖν ἀμφὶς χαὶ πέριξ στροφὴν δηλοῖ τοῦ "Exrogog , ola πεκριεργαζομένου 5o 

πάροδον ὡς πρὸς τὰς νῆας. ἐχτείνεται δὲ τοῦ στρωφᾶν ἡ παραλήγουσα χατὰ τὴν ἀλλαχοῦ ῥηϑεῖσαν 

κίνησιν τοῦ στρέφω στρόφος στρωφῶ; τρέχω τρόχος τρωχῶ, τρέπω τρόπος τρωπῶ, καὶ τῶν δμοίων ὕσα 

δευτέρας συξυγίας τῶν περισπωμένων εἰσί. (Vers. 540. 2 Τὸ δὲ Γοργοῦς χλίνεται ὡς n Σαπφὼ τῆς 

Σαπφοῦς" ἴσως δὲ καὶ τὸ ἀηδοῦς, 0 ἐστε ἀηδόνος παρὰ Σοφοκλεῖ, καὶ τὸ χελιδοῖ παρὰ τῷ χωμιχῷ 

"» 
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ἀπὸ ὁμοίας εὐϑείας ἐκλίϑησαν. Ζηνόδοτος δὲ 1 Ὀργόνος ὄμματα ἔχων γράφει" ᾿“ρίσταρχος δὲ Τοργοῦς 
οἵματα ἔχων, 0 ἐστιν ὁρμήματα. ἀλληγορικῶς δὲ καὶ ἐνταῦϑα λαμβάνει τὴν Τοργόνα ἐπὶ τῆς κατὰ 
ψυχὴν xci σῶμα γοργότητος. ἔοιχε γὰρ τοιοῦτος εἶναι 0 "Ere καὶ μάλιστα νῦν ὕτε ᾿“ρεϊκῶς ἠρέϑε- 
σται, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ, l'opgyoUc ὄμματ᾽ ἔχων xoi ἴάρεος. Ὅτι δὲ ὁ μὲν μῦϑος τεράστιόν τι χρῆμα καὶ 
δεινὸν τὴν 1 ὀργόνα οἶδε καὶ ὀφεωπλόκαμον, ἡ δὲ ἱστορία σεμνά τινα περὶ 1 οργόνων λαλεῖ, ἐν ἄλλοις 
δεδήλωται. ( Vers. 554.) Ὅτι ἐπί τινος ἑνὸς πολλοὺς βλάπτοντος οἰκεῖον εἰπεῖν τὸ, οἱ δὴ κακὸν οἶτον, 
ὥς που καὶ ἀλλαχοῦ κεῖται, ἀναπλήσαντες, ὄλωνται ἀνδρὺς ἑνὸς ῥιπῇ. ὁ δὲ μαίνεται οὐκέτ᾽ ἀνεχτῶς. 
(Vers, 555.) Μαίνεσϑαι δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ ἐνθουσιᾶν ἔφη πρὸς μάχην, 0 περ ἐπίτασίς ἐστι τοῦ 

60 "μαιμᾶν καὶ τοῦ ὁρμᾶν καὶ τῶν ὁμοίων. περὶ "Exrogog δὲ ἡ Hoa ταῦτα φησὶν, ἐλεήσασα διωχομένους 
τοὺς ᾿“ἰχαιοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὅτε καὶ προσεταιρίζεται τὴν ᾿4ϑηνᾶν εἰς ἐπικουρίαν τῶν διωκομένων, πείσασα 
καὶ χατειπεῖν ἀφελέστερον τοῦ πατρὸς Διὸς, καὶ περιτρέψαι αὐτῷ τὴν κατὰ τοῦ Exropoc ὕβριν, εἴ περ 
ἐκεῖνος μὲν κατὰ τὸν τῆς Hoc λόγον μαίνεται οὐκέτ᾽ ἀνεκτῶς. ᾿άϑηνᾷ δὲ τὸν πατέρα ἐρεῖ φρεσὶ μαί- 
ψεσϑαι οὐκ ἀγαϑαῖς. ( Vers. 553.) "Ev τούτοις δὲ κεῖται καὶ λέξις ποιητικὴ) τὸ χεχκαδησόμεϑα, του- 
τέστι κηδήσομεν, φροντίσομεν. οὐ φιλεῖ δὲ ταῦτα λόγος πεζός. γίνεται, δὲ ἀπὸ τοῦ κηδῶ χηδήσω τὸ 

71 7" φροντίξω κατὰ χρόνον μετ᾽ ὀλίγον μέλλοντα, ἐξ ov καὶ ἀχηδῆσαι τὸ ἀφροντιστῆσαι, χαὶ ἀκηδέστως 
τὸ ἀφροντίστως καϑ' ἕτερον μέλλοντα. ἔστι γὰρ οὐ μόνον χηδῶ κηδήσω, ἀλλὰ καὶ χηδέσω, ἐξ ov καὶ 

χηδεμὼν καὶ χηδεστής. προὐπόχειτωι δὲ τούτων ἐνεστὼς ἐντελὴς τὸ κηδέω, ἐξ οὐ ἐπενϑέσει TOU ὃ τὸ 

κηδεύω ἐπί τὲ τοῦ ϑάπτειν, ὅϑεν καὶ κηδεὸς νέκυς, καὶ τοῦ ἐπιγαμβρεύειν, xe ὃ ἔφη «“ἰσχύλος, ὡς 
τὸ κηδεύειν xe ἑαυτὸν ἀριστεύει μακρῷ. ἡ δὲ ἀκηδία οὐκ ἂν εἴη δῆλον εἴτε ἀπὸ τοῦ χηδῶ περισπω- 
μένου εἴτε ἀπὸ βαρυτόνου τοῦ κήδω γίνεται στέρησιν τοῦ φροντίζειν δηλοῦσα. τὸ δὲ χωρίον, ἐν ᾧ 
ἡ ῥηϑεῖσα κεῖται λέξις, τοιοῦτον" ὦ πόποι, Διὸς τέκος, οὐκ & ἡμεῖς ὀλλυμένων Δαναῶν κεκαδησόμεϑα 
ὑστάτιόν περ; τὸ δὲ σχῆμα κατ᾽ ἐρώτησιν. ἐρωτᾷ γὰρ ἡ Hoe τὴν ᾿“ϑηνᾶν, ὡς οὐκ ἐπιμελησόμεϑα 
ὕστατον τοῦτο τῶν ᾿ἡχαιῶν, οἵ τάχ᾽ ἂν οἰχήσονται ὑφ᾽ Ἕκτορος κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες. δύναται 
δὲ τὸ αὐτὸν Farsi καὶ ἀποφαντικῶς, wa λέγῃ, ὡς ἐπεὶ ὄλλυνται νῦν οἱ "ἡχαιοὶ, οὐκέτι ἄρα ἕξομεν 

10 φροντίσαι αὐτῶν. * (Vers. 558.) Ὅτι ἀπειλὴ ἐπὶ ϑανάτῳ τὸ, καὶ λίην οὗτός py μένος, ϑυμόν T ὁλέ- 
σειε, φϑίμενος ἐν πατρίδι γαίῃ. μικροψύχου δὲ τέχνου λόγος τὸ, ἀλλὰ πατὴρ OUuOG φρεσὶ μαίνεται 

οὐκ ἀγαϑῆσι, σχέτλιος, αἰὲν ἀλιτρὸς, ἐμῶν μενέων ἀπερωεὺς, ἤγουν χωλυτὴς τῶν ἐιιῶν προϑυμιῶν 
καὶ οἷον ἀναποδιστὴς; ἐκ τοῦ ἐρωῶ, ἐξ οὗ πολλαχοῦ καὶ τὸ, ἵπποι δ᾽ ἐπερώησαν. ᾿43ι,νᾶ δὲ ἡ μυϑικὴ 
ταῦτα φησὶ περὶ Διός. ἼΕνϑα καὶ ὅρα οἷον ὁ ϑυμός" 3 γὰρ σώφρων ϑυγαάτηρ οὐκ ἄξια ἑαυτῆς 

20 ποιοῦλσα ὑβρίζει νῦν αὐτὸν πατέρα διὰ ϑυμόν. ᾿ΔΑλιτρὸς δὲ ὃ τοῦ δέοντος ἀλιτὼν, ἤτοι ἁμαρτὼν, ἵνα 
ἡ ἀλιτὸς, καὶ πλεονασμῷ τοῦ Q ἀλιτρὸς ἢ ἀλιτηρὸς καὶ ἐν συγχοπῇ ἀλιτρός. ἐκ τούτου δὲ κατά τινας 
καὶ ὁ ἀλιτήριος. ἔχει δὲ καὶ ἑτέραν ἐτυμολογίαν ἐχεῖνο. ὥς πὲρ δὲ ἀπὸ τοῦ ἥλιτον δευτέρου ἀορίστου 
ἁλιτὸς, ὅϑεν ὡς εἴρηται ὃ ἀλιτρὸς, οὕτως ἀπὸ τοῦ ἀλείτω ἐνεστῶτος ἀλοιτὸς παρὰ “Τυχόφρονι, τοῦ 
ῥηματικοῦ & μεταπεσόντος εἰς 0, καϑὰ xci ἐν τῷ λείπω λοιπὸς καὶ τοῖς ὁμοίοις. ( Vers. 363.) Ὅτι 

3o ὀνειδίζει dO nva, ὡς αὐτὴ uiv Διὸς χάριν "τὸν viov μάλα πολλάκις τειρόμενόν φησι, σώεσχεν ὑπ᾽ Ev- 

ρυσϑῆος ἀέϑλων. Ζεὺς δὲ οὔτι τῶν μέμνηται, ὡς δίῳ ἀντίχαριν δηλαδή. ( Vers. 364.) ᾿Εχτίϑεται δὲ 
καὶ σχῆμα ἱχετικὸν Ἡρακλέους - og ὁ μὲν κλέεσκε πρὸς οὐρανόν" αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς τῷ ἐπαλεξήσουσαν 
em ̓ οὐρανόϑεν προϊαλλεῦ: εἶτα καὶ ὡς οἷα P yx. da παϑοῖσα, ἐφ᾽ oic τότε ὑπήκουσε, φησίν" εἰ γὰρ 
ἐγὼ τάδε 108. ἐνὶ φρεσὶ πε υχαλίμῃσι, περὶ ὧν λέξεων ἀλ λαχοῦ δηλοῦται, εὖ τέ μιν εἰς ᾿4ἴδαο πυλάρταο 

40 προὔπεμψεν, & " Ερέβευς ἄξοντα κύνα στυγεροῦ io, οὐκ ἂν ὑπεξέ" φυγε Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ ῥέεϑρα. 
viv δ᾽ ἐμὲ μὲν στυγέει, Θέτιδος δ᾽ ἐξήνυσε βουλὰς, jj οἱ γούνατ᾽ ἔχυσσε, καὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου, λισ- 
σομένη τιμῆσαι “Ἀχιλλῆα πτολίπορϑον. εἶτα ἐπάγει ἀφελὲς onu xci ὡς ἂν εἴποι τις κορικὸν. τοῦτο" 
ἔσται μὰν ὅτ᾽ ἂν αὖτε φίλην γλαυχώπιδα εἴπῃ, τουτέστιν, εἰ χαὶ οὕτω με λυπεῖ ὃ πατὴρ, ἀλλ ἐν καιρῷ 

ὑποκορίσεταί us συνήϑει προσφϑέγματι. οὕτω ϑαῤῥεῖ ᾿“3ϑηνᾶ πεφιλῆσϑαι τῷ Διὶ, ὡς φρόνησις voi, 

ὃς εἰ καί more ϑυμοῦ ἐπισχοτοῦντος ἢ ἐπιϑυμίας ἀποστρέψεται τὴν φωσφόρον ᾿4ϑηνᾶν, οὐκ εἰς 

μαχρὸν τοιοῦτος μένει, ἀλλὰ ταχὺ ἐπίστροφος αὐτῆς γίνεται. (Vers. 562.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι πολλὴν 
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χαὶ τὸ τοιοῦτον χωρίον ποικιλίαν ἔχει. ἱστορίᾳ τε γὰρ ἤρτυται καὶ μύϑῳ γλυκάζεται καὶ ἀλληγορίας 
ὑπόνοιαν ἔχει καὶ ἤϑη διαζωγραφεῖ, ὡς εὐϑὺς εἰρήσεται. αὐτίκα γοῦν ᾿Αϑηνᾶ ϑυμὸν ἔχουσα υἱὸν Διὸς 
ἔφη &vri τοῦ ᾿Πρακλέα, ovy οὕτω xar ἐξοχὴν, ἀλλ᾽ ἐς μηδὲ πρὸς ὄνομα ἐϑέλουσα ἐχείνου μνησθῆναι. 
καί γε ἐχρῆν τὴν, ὡς ὃ μῦϑος βούλεται, ἀεὶ κόρην μὴ ἔχειν ἐνδιαϑέτως πρὸς τὸν λαγνίστατον. 
( Vers, 570.) Τὸ δὲ περὶ τῆς Θέτιδος ζηλήμονα τὴν AO nvàv ἐμφαίνει χαὶ βαρύϑυμον, εἰ διὰ φίλημα 
γονάτων χαὶ γενείου ἁφὴν ποῦ ̓ οὐδὲν τίϑεται τὸ ϑερα πευτικὸν τὴς ᾿᾿ϑηνᾶς ὁ ὁ πατὴρ Ζεύς. δια; γράφει 5o 
δὲ καὶ σχῆμα παϑητικὸν, ἐν οἷς “Ἡρακλῆς χλαίει, ὡς εἰχὸς δὲ xai εὔχεται ἀναβλέπων εἰς οὐρανόν. 

ὑποσμύχεται δέ τι xoi ἀπειλῆς ἐν τῷ, ἔσται μὰν ὅτε φίλην γλαυχώπιδα εἴπῃ. βούλεται γὰρ ὑπολαλεῖν 
ὡς Διὸς ἀξιοῦντος ἀχκίσεταν xci οὐ ῥᾳδίως ὑπακούσεται. (Vers. 308.) χάϑοδον δὲ Πρακλέους εἰς 

to “Ἧιδην καὶ φϑάσας μὲν ἐδήλωσεν ὁ ποιητὴς, ἔνϑα καὶ ἐῤῥέϑη ὕσον ἐχρὴν, ἐνταῦϑα δὲ xci αἰτίαν τῆς 
906 καϑόδου λέγει τὸν τοῦ “Διδου κύνα, οὗ τὴν κλῆσιν Ὅμηρος μὲν σι), οἱ δὲ νεώτεροι Κέρβερον αὐτὸν 

καλοῦσι. καὶ κυνὸς μὲν κεφαλὰς αὐτῷ προσάπτουσι τρεῖς, οὐρὰν δὲ προσπλάττουσι δράκοντος. ἐπὶ δὲ 

νώτου προσφύουσιν ὄφεων κεφαλάς. καὶ τὴν τούτου ἐξ “Αιδου ἀναγωγὴν ἕνα φασὶν εἰναι τῶν ' Hgoa- 
χλέους GO v, ot ἐν μηνὶ καὶ ἔτεσιν ὀκτὼ dvo ἠνύσϑησαν. καὶ ταῦτα μὲν ὁ μῦϑος. οἱ δὲ ἱστοροῦντες 

λέγουσιν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, ἄφυχτον εἶναν χύνα τὸν Κέρβερον “ἀϊδωνέως Θρᾳκῶν βασιλέως" 
ἔνϑα σταλέντα τὸν ᾿Ηρακλέα ὑπὸ Εὐρυσϑέως περιγενέσϑαι τοῦ κυνός" καὶ τὸν μῦϑον ἐντεῦϑιν πλα- 
σϑῆναι διὰ τὸ τὸν ᾿Αϊδωνέα τὸν Θρᾷκα τῷ ὑπὸ γὴν 4r δὁμωνυμεῖν. ἡ δὲ ἀλληγορία εἰς μέϑην αὐτὸν 
inb ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον PCIE GE τὸ 2A 7 M D] id εν uio 19 δὴ Mao id περι- 60 
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γίνεται ' Πρακλῆς ὃ εἰς τὸν λόγον ἀναγόμενος, καϑὰ καὶ αὐτὸ ἐν ἄλλοις εἴρηται. μέμνηται δὲ Κερβέ- 
20 ροὺ xai ὃ περιηγητής. loréov δὲ ὅτι τὸ uiv, οὐ δέ τι τῶν μέμνηται, Ort τὸν δεῖνα μάλα πολλάχις 

τειρόμενον σώεσχον ὑπ᾽ ἀέϑλων, καὶ TO, ἤτοι ὃ μὲν χλαίεσκε πρὸς οὐρανὸν, αὐτὰρ ἐμὲ ὁ δεῖνα ἐπα- 
λεξήσουσαν, 5 ἐπαλεξήσοντα, προΐαλλε, χρήσιμά ποτε εἰς ὀνειδισμὸν τὸν ἐπὶ ἀχαριστίᾳ, ὅτε τις βοη- 
ϑείας οὐ μέμνηται ἣν ἔπαϑεν. ἔχεται δὲ τοιαύτης ἐννοίας καὶ τὸ, εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ἤδεα ἐνὶ φρεσὶν, 

τς υοὐχ ἂν ὃ δεῖνα ὑπεξέρυγε "κινδυνεύων" καὶ τὸ, νῦν δὲ ἐμὲ μὲν στυγέει, τοῦ δεῖνος δ᾽ ἐξήνυσε βουλὰς "718 
|. ἐλπίδα δὲ παρακχλήσεως παρῳδεῖ τὸ, ἔσται μεν 0r ἂν αὐτε φίλην εἴπῃ, ἤγουν προσείπῃ. ( Vers. j 75. ) 
|— θοῦ ὅρα ὅτι OU μόνον τῷ ἔσεται “χρᾶται ὃ ποιητὴς ἐντελῶς, ἀλλὰ καὶ τῷ ἔσται, οὗ τὴν συγκοπὴν 

καινὴν κρίνουσιν οἱ παλαιοὶ, καὶ ὡς εἰπεῖν μονήρη, καϑά που προδεδήλωται. ϑέμα δὲ αὐτῶν κοινό- 

τερον μὲν ἔω, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὺ dui xci τὰ xar αὐτό" ᾿Ηρακλείδης δὲ πεποιῆσϑαι λέγει τὸ ἔσομαι ἀπὸ 
μονοσυλλάβου τοῦ ὦ ἤγουν ὑπάρχω, ἵνα ἢ ὥς πὲρ χαλῶ χαλέσω καλέσομαι, οὕτω καὶ ὦ ἔσω ἔσομαι, 

ὅ9 0 χαὶ πλατύνει ἐχεῖνος καινότερον. ( Vers. 362.) Ὅρα δὲ τό τε πολλάκις, δι᾽ οὗ δηλοῦται τὸ πλῆϑος 
τῶν Ἡραχλείων ἄϑλων, καὶ τὸ σώεσχκον, ἐξ οὗ δυνατὸν Ov τὸ σῷος διὰ τοῦ ὦ μεγάλου γράφεσϑαι, 
ὅμως ἑτέρῳ λόγῳ συστέλλεται παρὰ τῷ ποιητῇ, χαϑὰ προδεδήλωται. γίνεται δὲ τὸ σωέσκω οὐκ ἀπὸ 
τοῦ σώω βαρυτόνου, ἀλλ ἐκ τοῦ σωῶ σωέσω ἀχρήστου πλεονασμῷ τοῦ X ὁμοίως TQ ζωέσχω καὶ τοῖς 
τοιούτοις, ἐν οἷς καὶ τὸ κλαιέσχω, ἀφ᾽ οὗ τὸ κλαίεσχε κατὰ τὸ ποϑέεσχε. Τὸ δὲ, ὑπ᾽ Βὐρυσϑῆος 

ἀέϑλων, * 1] πρόϑεσιν ἔ ἔχει ἀντὶ προϑέσεως, i tva 7 ἀπὸ ἄϑλων ὧν ἐπέταττεν Εὐρυσϑεὺς, ἢ ἀναστροφὴν 10 

ἡ πρόϑεσις πάσχει, ἵνα λέγῃ ἡ AO nva ὑποσώζειν τὸν “Ἡρακλέα τῶν τοῦ Εὐρυσϑέως ἄϑλων, ὡς ἂν εἶεν 

οἱ αὐτοὶ ἀϑλοι καὶ Εὐρυσϑέως διὰ τὸ ἐπιτάσσειν xci Πρακλέους διὰ τὸ ἐπιτάσσεσϑαι. ( Vers. 563.) 

TO δὲ, χλαίξσχε πρὸς οὐρανὸν, οὐ μόνον ἤϑους, ὡς εἴρηται. ὁποίου καὶ τὸ ἀνέχειν ἐν εὐχαῖς χεῖρας 
ὑψόσε, ἀλλὰ καὶ ὅτι μυϑικῶς ὁ Ἡραχλῆς ἄνωϑεν ἐδόκει εἶναι. ὡς οἷα éx Διὸς, ὅϑεν zal ἐστέλλετ 

4o i ̓“ϑηνᾷ ἐπαλεξήσουσα, δι᾽ oig δηλοῦται μὴ ϑρασέως, ἀλλὰ μετὰ ᾿΄ϑηνᾶς φρονήσεως drove 

δ᾿ ΠΙρακχλῆς. δοχεῖ δὲ ἐλλειπτιχῶς εἰρῆσϑαι τὸ πρὸς οὐρανὸν, τὸ δὲ πλῆρες εἶναι, xAaioxs πρὸς οὐρανὸν 
ἀναβλέπων. ( Vers. 566.) Τὺ δὲ ἤδεα διάλυσίς ἐστι τοῦ ἤδειν ἀντὶ τοῦ ἠπιστάμην ᾿Ιωνικὴν ὡς καὶ προ- 

δεδήλωται. οὕτω καὶ τὸ πεποιήκειν πεποιήκεά φασιν Ἴωνες. καὶ τοὺς λοιποὺς δὲ ἐνεργητικοὺς ὑπὲρ- 

συντελίκους ὁμοίως προφέρουσι. (Vers, 367.) Τὸ δὲ εὖτε νῦν uiv zgovixóv ἐπίῤῥημα ἰσοδυναμοῦν τῷ 

ὅτε καὶ ὁπηνίκα. ἡ δὲ y ῥαψῳδία καὶ ὁμοιωτιχὸν αὐτὸ ἤτοι παραβολιχὸν ἔφηνεν ἐν τῇ περὶ ὑμίχλης 

παραβολῇ, εὖτ᾽ ὄρεος κορυφῇσι καὶ ἑξῆς. Τὸ δὲ, εἰς 'díbüao, καϑὰ καὶ τὸ Τἰδόσδε, ᾿ἀττικῶς ἐσχημά- 20 
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2οτίσται χατὰ TO ἐς μυσταγω) uv χαὶ "ἐν χλωπιδῶν xci τὰ τοιαῦτα. IlvAc ἰάρτην δὲ τὸν 4ιδην φησὶν ἀντὶ 

τοῦ ἀδιεξοδευτον παρὰ τὸ τὰς πύλας ἀραρυίας εἶναι αὐτῷ, τουτέστιν εὖ ἡρμοσμένας. To δὲ, εἰς ̓ Δίδαο 

προὔπεμψε, σημειωτέον ὡς πάντῃ ἑτεροῖον ὃν πρὸς τὸ, ψυχὰς "Aió, προΐαψεν, ἔνϑα, ὡς zc προδεδη;-- 
λωται, τὸ προΐαψεν ovy ἁπλῶς δηλοῖ τὸ “προΐαλλεν jj τὸ προέπεμψεν, ἀλλὰ τὸ μετὰ βλάβης. 
( Vers. 368, ) Τὸ ài ' ἐρέβευς διὰ τὸ ποιητικώτερον ἔφρασεν" ἄλλως γὰρ ye χαὶ ᾿Πρέβους εἰπεῖν " ov 
γὰρ τὸ κοινὸν τῆς γραφῆς φίλον ὡσεπιπολὺ ποιηταῖς, ἐξ οὗ οἱ λογοειδεῖς γίνονται στίχοι! ἀλλ εἰς 

πλέον τὸ ἀσύνηϑες καὶ σκληρότερον. Τὸ δὲ στυγεροῦ xol τὸ Στυγὸς καὶ τὸ στυγέει ἐγγὺς ἀλλήλων 
παρακείμενα οὐ μαχρᾶν εἰσιν ἐτυμολογίας ἢ παρηχήσεως, ἣν 0 ποιητὴς ἐπετηδείσατο, καϑὰ xci τὰ 
πάρισα τὸ πυλάρταο καὶ τὸ (oo. ἐθέλει γὰρ οὐ μόνον ὁ μῦϑος, ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν νοημάτων Gxv- 
ϑρωπὰ τοιούτοις ἱλαρύνεσϑαι xoi γλυκάζεσϑαι σχήμασιν. (Vers. 569.) H δὲ Στὺξ, ὡς πολλαχοῦ τὸ 
λαλεῖται, πηγὴ ἐν “άιδου κατὰ τὸν μῦϑον, ἀστείως πλασϑεῖσα διὰ τὴν τῆς λέξεως δεξιότητα, ἐπειδὴ 
στυγητὰ εἰσι τὰ ev iov, τουτέστι φρικτά. ἡ δὲ ἱστορία, ὡς δεδήλωται xoà ἐν ἄλλοις, πηγὴν αὑτὴν 

3o οἶδεν ἐν Φενεῷ ἢ ΙΝωνάχρει τῇ περὶ ouo" δίαν. Ὅτι δὲ ὃ γεωγράφος λιβάδιον αὐτὴν ὀλεϑρίου ὕδατος 
λέγει, καὶ ὅτι ψυχρότατον τὸ χατ᾽ αὐτὴν ὕδωρ, 0 μηδὲν ἀγγεῖον στέγειν εἶχεν ἐξ ὀστράκου δηλαδὴ, εἴτε 
ὑέλου, πλὴν εἴ πὲρ ἀπὸ χέρατος, καὶ αὐτὰ ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη. προέγνωσται δὲ καὶ ἄλλην ὑπὲρ γῆς 
εἶναι Στύγα, εἴ περ ἀποῤῥὼξ αὐτῆς 0 εἰς τὸν Πηνειὸν ἐμβάλλων Τιταρήσιος, προϊστόρηται. προσφυέ- 
στατον δὲ τῷ Αΐδῃ τὸ στυγερὸν, εἴ πέρ τινι ἄλλῳ, διὰ τὸ κάτω ἐν “Ἅιδου μεμυϑεῦσθαι εἶνα» τὴν Στύγα, 
ἧς παράγωγον x«i ὃ στυγερός. παράγεται δὲ ἀπὸ τῆς τοῦ μύϑου Στυγὸς οὐ μόνον τὸ στυγεῖν, 0 ἐστι 
μισεῖν καὶ φρίσσειν, καὶ ὃ στυγητὸς, ἀλλὰ καὶ ὃ στυγνὸς, ὃς δηλοῖ καὶ τὸν στυγνάζοντα, ὃ ἐστι λυπού- 
μένον, xoi τὸν μισητὸν δὲ παρὰ Σοφοκλεῖ, παρ᾽ ᾧ καὶ Στύγιος δόμος τὰ κάτω. ix τοῦ στυγεῖν δὲ τὸ 20 
στυγνάζειν ἐστὶ πλεονασμῷ τοῦ Y xoi παραγωγῇ συνήϑει. ( Vers. 570.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐνταῦϑα τὸ, 
ἐμὲ μὲν στυγέξι, ἀντὶ τοῦ μισεῖ κεῖται, ὅϑεν καὶ τὸ, στυγερὸς δέ οἱ ἔπλετο. ἐν δὲ τῷ, στυγέῃ δὲ καὶ 
ἄλλος, καὶ ἐν τῷ, κατὰ Ó ἔστυγον αὐτὴν, τὸ φρίσσειν ἡ λέξις δηλοῖ. τὰ αὐτὰ δὲ xoi ἐν ἄλλοϊς ὅτι 

μάλα πολλοῖς. (Ν' εΓ58. 569.) Τὸ δὲ αἰπὰ βαρύνεται 7 ἀπὸ σεσιγημένης εὐθείας τῆς τὸ αἰπὸν, ὡς 607 
40 καχὸν καχὰ, ἢ κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἀπὸ TOU αἰπέα κατὰ συγχοπήν. χεῖται δέ που "καὶ ἐν τοῖς μετὰ 

ταῦτα ἡ λέξις ἐπὶ ποταμοῦ Τρωικοῦ. συζυγεῖ δὲ πρὸς τὸ ὡς ἐῤῥέϑη αἰπὸν καὶ ἡ eim, ἧς χρῆσις ἀλλα- 
χοῦ. (Vers. 570.) Τὸ δὲ Θέτιδος βουλὰς, αἵ ἦσαν τὸ τιμῆσαι τὸν ᾿Αχιλλέα, βαρέως εἴρηται. ἦν γὰρ 
ὑρϑὸν εἰπεῖν τὴν ᾿4Ιϑηνᾶν Διὸς βουλὰς, ἐχείνου γὰρ αὗται. ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή. 
( Vers. ὅ71.) Τὸ δὲ, χῦσε γούνατα, μέρος τοῦ γουνάζεσϑαι, ὡς τοῦ ἱκέτου μὴ μόνον χειρὶ ἁπτομένου 
γονάτων. ἀλλά που καὶ φιλοῦντος αὐτά. Τὸ δέ, ἔλλαβε χειρὶ γενείου, ἀλλαχοῦ ὑπ᾽ ἀνϑερεῶνος ἑλεῖν So 
εἶπε καὶ ποτὶ στόμα χεῖρα ὀρέξαι. πολλαχοῦ δὲ τὸ λαβεῖν γενικῇ συντάσσεται ταὐτὸν ὃν τῷ ἅψασθαι. 
᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, γούνατ᾽ ἔκυσε, καὶ ἔλλαβε χειρὶ γενείου, προσφυὲς ἔσται ποτὲ σκωφϑῆναι εἰς 
πρόσωπον καχόηϑες καὶ ὕπουλον, 0 πῇ μὲν γουνάζεταί τινα ἱκετευτικῶς, πῇ δὲ ϑρασύνεται, ὡς εἰ καὶ 
χκαϑεῖλκε τοῦ πώγωνος. δῆλον δ᾽ ὅτι γένειον καὶ ἐπὶ ἀλόγων χεῖται. λὶς γοῦν ἠὐγένειος καὶ πάρδαλις 
ἠὐγένειος λέγεται. (εῖ5. 572.) Ὅρα δὲ καὶ ὡς ἐπιτηδείως παρέῤῥιψεν ὃ ποιητὴς κανταῦϑα τὴν τοῦ 
φιλουμένου αὐτῷ yii μνήμην, ὡς μυριαχοῦ ποιεῖ. Καὶ ὅτι πτολίπορϑον τὸν ᾿ΑἸχιλλέα λέγει, ὡς 

50 xol ἐν τοῖς ἑξῆς mov ipsi, διὰ τὰς πολλὰς πόλεις ἃς εἷλεν, ὡς αὐτὸς ᾿Αχιλλεὺς ἐν τοῖς ὑπὲρ “ἑαυτοῦ 
δηλώσει. πολέμαρχος γὰρ ὧν αὐτὸς αἰτίαν εἶχε τῶν πορϑουμένων πόλεων. ᾿δυσσεὺς μέντοι πτολίπορ- 
Oog διὰ μίαν λεχϑήσεται κορυφαίαν πόλιν τὴν Ἴλιον, 1j τις, ὡς ἐν ᾿Οδυσσείᾳ λέγεται, τῇ τοῦ Οδυο- 
σέως ἥλω βουλῇ. (Vers. 573.) Τὸ δὲ, ἔσταν μὰν, ἔλλειψιν ἔχει xod αὐτό" λείπει, γὰρ τὸ χρόνος 4o 
7 ἀνάγκη ἢ τοιοῦτόν τι. Τὸ δὲ, φίλην γλαυκώπιδα, ποϑητὸν εἶναι δηλοῖ τῇ μυϑικῇ 4ϑηνᾷ τὸ οὕτω ᾿ 

καλεῖσϑαι ὑπὸ τοῦ πατρός. διὸ καὶ Ὅμηρος, ὡς οἷα ἐκ Μουσῶν πεπαιδευμένος καὶ τοῦτο, πλεονάζει τῷ 
ἐπιϑέτῳ τῆς γλαυκώπιδος. (Vers. 374.) Ὅτι ὃ μετὰ ϑάῤῥους ὁπλιζόμενος κατὰ ἐχϑροῦ εἴποι ἂν κατὰ 
τὴν ἐνταυϑοῖ᾿ 4΄ϑηνᾶν μιχρόν τι παρῳδήσας τό" ἀλλὰ σὺ μὲν ἐπέντυε, 0 ἐστιν ὕπλιζε, εὐτρέπιζε μώνυ- 
χας ἵππους, ἐγὼ δὲ τεύχεσιν ἐς πόλεμον ϑωρήξομαι., ὄφρα ἴδωμαι, εἴ μοι ὃ δεῖνα γηϑήσει προφανέντι 
«và πτολέμοιο γεφύρας, ἤ τις καὶ τῶν δεῖνα, ὡς ἐνταῦϑα τῶν Τρώων, κορέει κύνας ἤδ᾽ οἰωνοὺς 
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δημῷ καὶ σάρκεσσι πεσών. (Vers. 578.) “έγει δὲ γεφύρας πολέμου τὰς διὰ τοῦ ῥεύματος τῶν 
αἱμάτων διόδους" πᾶσα γὰρ γέφυρα ἐφ᾽ ὑγροῦ διαβάσεως λέγεται. πῶς δὲ xoi ἄλλως οἱ παλαιοὶ ταύ- 
τας φράζουσιν, ἀλλαχοῦ κεῖται. ἔσεαι δὲ καὶ μετ᾽ ὀλίγα μνήμη αὐτῶν. Τὸ δὲ ἔντυε πρωτὐτυπόν ἐστι 
*roU ἐντύνειν, ὡς καὶ τὸ δύειν καὶ ϑύειν τοῦ δύνειν καὶ ϑύνειν. (Vers, 977.) ᾿Εν τούτοις δὲ χεῖται 60 
χαὶ σχῆμα σολοικοφανὲς τὸ, ὕφρα ἴδωμαι εἰ νῶι Πριάμου παῖς γηϑήσει προφανείσα ἀνὰ πτολέμοιο 

γεφύρας. δυϊκὴ γὰρ πάντως ϑηλυχῶν εὐϑεῖα 1 ἢ αἰτιατικὴ τὸ νῶι χαὶ τὸ mgotgaveica, Τὸ δὲ τοιοῦτον 

οὐκ εὐσύνταχτον᾽ οὐ γὰρ εἰώϑαμεν λέγειν, ὡς ἡμεῖς φανεῖσαι, ἢ ἡμᾶς φανείσας γηϑήσει ὃ δεῖνα. 
ἐπίτηδες δὲ κανταῦϑα τὴν φράσιν ἐτάραξεν ὁ ποιητὴς ἀναλόγως τῷ ϑυμουμένῳ προσώπῳ. ἢ καὶ ἐκ- 
τροπὴν ὑπεμφαίνων καὶ τάραχον, ἃ πάϑοι ἂν ὁ Exrog τὰς ϑεὰς ἰδών, δύναται δὲ ϑεραπευϑῆναι τὸ 
Ἀσολοιχρειδὲς, ἢ δι᾿ ἀντιπτώσεως ὡς εἴ τις εἶπεν, εἰ νῶιν προφανείσαιν γηϑήσει, ἀντὶ τοῦ ἡμῶν qaya-719 
σῶν, ἢ προσλήψει τῆς εἰς προϑέσεως ἢ τῆς διὰ, ἵνα λέγῃ ὅτι ἴδω, ἐὰν ὁ “Ἔχτωρ εἰς ἡμᾶς ἢ Ov ἡμιᾶς 
γηϑήσει φανείσας ἐν τῷ πολέμῳ. χρήσιμον δὲ εἰς τὴν ῥηθεῖσαν σύνταξιν xoi τὸ, τίς ἂν τάδε γηθήσειεν. 
᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἐπὶ νεχρῷ ἀτάφῳ ῥηϑύσεται ὥς πὲρ τὸ, ἕλωρ κεῖται χύνεσσιν οἰωνοῖσί τε πᾶσιν, 
οὕτω καὶ τὸ, κορέει χύνας ἠδ᾽ οἰωνοὺς δημῷ καὶ σάρκεσσι πεσών. ἔνϑα ὅρα τὸ ὡς διέσταλται σαρχῶν 
ὁ Ónuog. (Vers. 379.) Τὸ δὲ χορέει ἀντὶ μέλλοντός ἐστε τοῦ κορέσεν οὐ xcr ἀνάγχην τινὰ μέτρου 
τεϑὲν, ποίαν γὰρ ἐχείνην; ἀλλὰ κατ᾽ ἔϑος ποιητικόν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, Τρώων κύνας ἠδ᾽ οἰωνοὺς, 

σαφέστερον ἔχει τοῦ, κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε πᾶσι. τοῦτο μὲν γὰρ ἀφορίζει τοὺς οἰωνοὺς, Τρωικοὰς εἶναι 
λέγον, ἐκεῖνο δὲ διὰ τοῦ πᾶσιν πλείους εἰσάγον δέεται διορισμοῦ, ἵνα προσϑήσει τις τὸ, οἰωνοῖς ἅπασι 
τοῖς περὶ Τροίαν, καὶ αὐτοῖς, οὐ τοῖς ἁπλῶς οἷον καὶ τοῖς σπερμοφάγοις, ἀλλὰ τοῖς πρὸς χάριν δρῶσι 
βορᾶς τῆς ἀπὸ σαρχῶν. *(Vers. 585.) Ὅτε καὶ ἐνταῦϑα ὡς καὶ ἐν τῇ εἐ ῥαψῳδίᾳ ἡ ̓ 4ϑηνᾶ πέπλον 10 
μὲν καταχεύει ἑανὸν, τὸν ἑαυτῆς δηλαδὴ, πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει, ἤγουν ἐπὶ ἐδάφει Διὸς τῷ κοιτωνιχῷ ἴσως, 
ποικίλον, OV. ῥ᾽ αὐτὴ ποιήσατο χαὶ κάμε χερσίν. ἡ δὲ χιτῶνα ἐνδῦσα Διὸς τεύχεσσιν ἐς πόλεμον ϑωρήσ- 
σέται δακρυόεντα. λέγει δὲ, ὥς περ ἐκεῖ, καὶ φλόγεα Ὅμηρος τὰ αὐτῆς ἅρματα, καὶ τὸ ἔγχος βριϑὺ, 
μέγα, στιβαρὸν, προϊὼν δὲ καὶ πελώριον. διηγεῖται δὲ xci περὶ τῶν τοῦ οὐρανοῦ πυλῶν καὶ τῶν 20 
Ὡρῶν ὕσα καὶ ἐν τῇ ῥηθϑείσῃ ῥὁαψῳδίᾳ. καὶ ζητητέον μὲν περὶ τούτων ἐχεῖ. καὶ νῦν δὲ ῥητέον ἐν ἐπιτόμῳ 
ὅτι τὸ μὲν ποικίλον τοῦ τῆς Αϑηνᾶς πέπλου τὸ πολυειδὲς δηλοῖ τῆς φρονήσεως. διὸ καὶ ὃ συνετὸς 
Ὀδυσσεὺς πολύμητις χαὶ πολυμήχανος καὶ δόλους πολλοὺς εἰδὼς λέγεται. Τὸ δ᾽ ὅτι αὐτὴ τὸν πέπλον 
ἐποιήσατο, TO ἀπροσδεὲς καὶ αὔταρκες δηλοῖ τῆς φρονήσεως. (Vers. 477.) Τὸ δὲ τὸν Διὸς ἐνδύεσϑαι 

χιτῶνα τὸ αὐτῆς ἀγχίστροίρον αἰνίττεται, ποτὲ μὲν ὑπε «νδιδούσης μαλϑακώτερον, ὡς χαὶ δοχεῖν εἶναι 

φιλήλφρονα, ὅτε καὶ δοχεῖ πέπλον ἔχειν, ὃς γυναικεῖον ἐστὶ παράβλημα, ποτὲ δὲ ἀῤῥενωποῦ φαινομέ- 50 

νὴς xoi ἀνδρικῆς, ἀνδρώδης γὰρ ὃ χιτὼν τοῦ Διὸς καὶ βασιλιχὸς καὶ πολεμικός. (Vers. 389.) To δὲ, 

πέριγον ἅρμα, τὸ κατ᾿ αὐτὴν ϑερμουργὸν δηλοῖ, καὶ ἄλλως δὲ φράσαι, τὸ αὐτῆς ὀξὺ καὶ δραστικχὸν, 
ὡς περ καὶ τὸ ἔγχος τὸ βριϑὺ καὶ πελώριον. ( Vers. $92. ) £& τούτοις δὲ κεῖται χαὶ ῥῆμα ποιητικὸν 

μαίω τὸ προϑυμοποιῶ, oiov , μάστιγι ϑοῶς ἐπεμαίετο ἵππους, ὃ ἐστι περιφραστιχῶς, ἐμάστιζεν. Εὺ- 
ριπίδης δ᾽ ἀν εἴποι, κόντρον ἐπῆγεν ἵπποις. οὺς διὰ "τοῦτο καὶ χεντρηνεέχέας ἡ ποίησις καλεῖ ὡς διὰ 4o 

κέντρων ταχύνοντας τὸν δρόμον. οἱ δ᾽ αὐτοὶ καὶ χρυσάμπυκες, περὶ ὧν ἐῤῥέϑη ἀλλαχοῦ. ( Vers. 383.) 

Καλεῖ δὲ καὶ τὸν Κρόνον συνήϑως ἐν τούτοις μέγαν ὃ ποιητὴς, εἰπών" "Hen πρέσβα ϑεὰ, Óvy ἁτὴρ 

μεγάλοιο Κρόνοιο. καὶ Ζεὺς δὲ οὕτω μέγας κατὰ τὸ, Διὸς μεγάλοιο ἕχητι" χαὶ τί νυ μήσῃ μεγάλε Ζεῦ. 

εἰ καὶ ἡ diuo τῷ Κρόνῳ τὸ μεγαλεῖον ἀποκληροῖ διὰ τὸ τοῦ «ἀστέρος μέγεϑος. (Vers. 398.) Aya δὲ 
xai τὴν Jg χρυσόπτερον, τὸν μὲν χρυσὸν παρενϑεὶς διὰ τὴν λαμπρότητα τῶν χρωμάτων τὴς ἀερίας 

ἴριδος, τὸ δὲ πτερὸν διὰ τὸ ταχὺ τοῦ γίνεσϑαί τε αὐτὴν καὶ ἀπογίνεσϑαι. Ὅτι δὲ Ἴρις παρὰ τὸ eie, 

0 ἐστιν ἀγγέλλειν λέγεται, ὡς καὶ ὁ ρος χαὶ ὃ “Ἑρμῆς , ὅϑεν χαὶ Ὅμηρος ἐνταῦϑα Ἶριν φησὶν ἀγγε- 

λέουσαν, καὶ ὅτε Διὸς ἄγγελός ἐστιν, ἤγουν ἀέρος, οἷα ποτὲ μὲν εὐδίαν, 0 ἐστιν εὐαερίαν, δηλοῦσα, 

ποτὲ δὲ ὑετὸν, δῆλον ἐπσείν. ( Vers. 586.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ, ὅν ῥ᾽ αὐτὴ ποιήσατο, ὴν μὲν λείως 50 

φρασϑῆναν δίχα τοῦ óc συνδέσμου, ' ̓ θμηρος δὲ εἵλδτο τραχυφωνῆσαι ποιητιχῷ ἔϑει, οὐ μὴν διὰ 

μέτρον" ὃ καὶ ἄλλως εἶχε ϑεραπείαν. ( Vers. 388.) ᾿Ιστέον δὲ Urt πόλεμος δαχρυόεις ποιητικῶς μὲν 
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κατὰ μῦϑον ὃ χαὶ τοιούτους ἔχων ὀφϑαλμοὺς χαὶ οὕτω διαζωγραφούμενος συμβολικώτερον, ἄλλως δὲ 
πραγματιχώτερον ὃ δακρύων αἴτιος. ἔχοι δὲ ἂν καὶ διαστολὴν πρὸς τὸν ἄδαχρυν, ὁποῖος 0 ἐν λόγοις 

ψιλοῖς ὃ ὃ ὡς εἰπεῖν λογομαχικός. (Vers. 597.) Ὅτι γεροντιχοῦ ϑυμοῦ φραστιχὸν τὸ, πατὴρ δὲ ἐπεὶ ἴδε 

χώσατ᾽ ἂρ αἰνῶς, περὶ Διὸς δὲ ὃ λόγος ὀργισϑέντος ἐπὶ "Heg. xai Aónve. (Vers. 599.) Ὅτι τὸ, 
fcx tL Ii, πάλιν τρέπε, ἀντὶ τοῦ στραφῆναι ὀπίσω χαὶ ἀνακάμψαι τῆς ὁδοῦ ποίησον. ὅμοιον 

δὲ τούτῳ ἀλλαχοῦ xai τὸ, πάλιν τρέπεν ὕσσε φαεινώ. προϊὼν δὲ τὸ πάλιν τραπῆναι ev ixécD at 
got. δῆλον δὲ ὡς ἐκ τοῦ πάλιν τρέπειν 0 παλίντροπος σύγχειται καὶ τὸ παλιντροπάασϑαι, ὃ χκαινό- 

τερον διὰ τοῦ O μικροῦ γράφεται, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται; ἀνάπαλιν τοῦ τρωπᾶσϑαι, ἴσως διὰ 

τὴν σύνϑεσιν, καϑὰ xai τὸ, γαστρὶ δὲ πάντας ἐπιτροπόωσι κάλωας. ᾿ Βρμηνεία δὲ τοῦ πάλιν τρέπε, 

60 10, μηδ᾽ ἔα ἄντην ἔρχεσϑαι, 0 περ εὐθὺς ἐπήγαγεν ὁ ποιητής. ὡς *ix μεταφορᾶς δὲ ἅρματος παλιν- 10 
δρομοῦντος εἴρηται τὸ πάλιν τρέπε, κατὰ τὸ, πάλιν τρέπε μώνυχας ἵππους. "DO δὲ, βάσχ᾽ ἴϑι, ὡς 
καὶ προδεδήλωται, τὸ αὐτὸ νοεῖ παραλλήλως διὰ τε τοῦ βάσχε καὶ τοῦ ἴϑι. ἐχτείνεται δὲ ἀεὶ τῆς Igu- 
δος, χαϑὰ καὶ τοῦ Ἴρου ἡ ἄρχουσα. ( Vers. 400.) Ὅτι anzi) πρὸς ἀντίδικον τὸ, μηδὲ ἔα ἄντην ἔρχε- 

σϑαι. οὐ γὰρ καλὰ συνοισόμεϑα πόλεμόνδε. ἔστι δὲ κανταῦϑα τὸ μὲν καλὰ ἀντὶ τοῦ χαλῶς" τὸ δὲ 
συνοίσεσθαι τὸ κατὰ τὰ συμφερτὰ συγχομισϑῆναι xai εἰς ἐν ἐλϑεῖν xal συμβαλεῖν. ( Vers. 402.) Ὅτι 

7206 τοῦ μύϑου Ζεὺς τῇ γυναικὶ καὶ τῇ ϑυγατρὶ EU ξευγνυούσαις 6 &o Ἅμα xci κατὰ Τρώων ὁπλιζομέναις 

ἀπειλεῖται ταῦτα δι᾿ ἀγγέλου τῆς -lpidog* γυιώσω μὲν σφῶιν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, αὐτὰς δ᾽ ἐκ 

δίφρου βαλέω, κατά ϑ' ἅρματ᾽ ἄξω. τὰ δὲ ἀπὸ χκεραυνοβολίας αὐταῖς γενησόμενα ἕλχη μὴ ἂν ταχὺ 600 
ἰαϑήσεσθϑαί φησιν. ἐπάγει γάρ" οὐδέ κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς ἕλκε᾽ ἀπαλϑήσεσθον, 
& κεν μάρπτῃσι κεραυνὸς, ὄφρ᾽ εἰδῇ γλαυκῶπις ὅτ᾽ ἂν ᾧ πατρὶ μάχηται, "Hoi δ᾽ οὔτι τόσον, φησὶ, 20 

νεμεσίξομαι οὐδὲ χολοῦμαι. αἰεὶ γάρ μοι ἕωϑεν ἐνικλᾶν ὅ,ττι νοήσω, ἤγουν ἀεὶ ἔϑος αὐτῇ ἐμποδὼν 
εἰναι καὶ κατακάμπτειν χαὶ ὡς οἷον κατακλᾶν τὰ εἰς ὀρϑὸν ἐμοὶ βουλευϑέντα. ἐκ μεταφορᾶς δὲ φυτῶν 

ὀρϑοτενῶν εἴληπται τὸ ἐνικλᾶν" εἰσὶ γὰρ καὶ τῇ ψυχὴ βλαστοὶ εὐγενεῖς κατὰ τό᾽ ὃς ἂν βλαστοῖ νοῦς, 
παρὰ Σοφοχλεῖ" xoi παρ᾽ «Αἰσχύλῳ τό" χεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα. Καὶ ὅρα ὡς τοῖς μὲν ἀγαϑοῖς 
γεμεσῶμεν, εἴ τί που καὶ σφαλεῖεν, τοὺς δὲ μὴ τοιούτους οὐ καινοπραγεῖν δοκοῦμεν σφαλλομένους, οἷα 
ἐν ἕξει dO ipio. γενομένους φαυλότητος. οὕτω γὰρ Ζεὺς ᾿4΄ϑηνᾶν μὲν σφαλεῖσαν μέμφεται, " Hoav δὲ οὔ, 

τοτὴν ἀεὶ φίλεχριν. ov γὰρ ἁπλῶς ἀπολύει τὴν “Εἴραν ὃ Ζεὺς τῆς αἰτιάσεως, ἀλλὰ φέρει διὰ τὸν μαχρὸν 

συνεϑισμόν. αἰεὶ γὰρ τῷ Διὶ τοιαύτη φαίνεται εἶναι. Σημείωσαι δὲ ὅτι τὰ τέσσαρα ἔπη τῆς ἀπειλῆς, 
τὸ, γυιώσω μὲν σφῶιν καὶ ἑξῆς, προϊὼν διὰ στίχου ἑνὸς ἐπιτέμνει μετ᾽ ὀλίγα ἐν τῷ, ἐφ᾽ ὑμετέρων ὀχέων 
πληγέντε χεραυνῷ. 1 υἱῶσαι δὲ τὸ χωλῶσαι λέγει, ἀφ᾽ οὗ καὶ γυιὸν ὀξυτόνως τὸ χωλὸν, ὡς παρὰ «1υ- 3o 

κόφρονι γυιαὶ μοῖραι αἱ χωλαὶ, καὶ “Ἥφαιστος ἘᾺΝ c pue ὃ ἀμφοτέρους τοὺς πόδας χωλός. 
( Vens. 403.) To δὲ, ἐκ δίφρου βαλέω, ἀντὶ τοῦ ἐκβαλῶ, ἕξω 700, ἐκρίψω, οἷα καὶ κατακλάσας τὸ 
ἅρμα. (ers. 404.) Τὸ δὲ, εἰς δεχάτους, ἢ) ἁπλῶς ἀντὶ τοῦ εἰς δέχα, tv 5 παράγωγον. ἀντὶ ἁπλοῦ, 

ἢ ἀντὶ τοῦ εἰς πολλὰς δεκάδας. Περιτελλόμενοι δὲ ἐνιαυτοὶ ἢ οἱ ἀλλαχοῦ περιπλόμενοι, 0 ἐστι συντε- 

λούμενοι, ἀφ᾽ οὗ ῥήματος καὶ τὸ τέλος γίνεται, ἢ μᾶλλον οἱ ἀπαρτιζόμενοι διὰ τῶν πέριξ ἀνατολῶν τοῦ 
ἡλίου, ἀφ᾽ οὗ xci τὸ ἐπιτέλλειν καὶ τὸ ἀνατέλλειν λέγεται. (Vers. 405.) ᾿“παλϑήσεσϑαι δὲ τὸ 
ϑεραπευϑήσεσθαι ἢ καὶ ἐνεργητικῶς ϑεραπεῦσαι εἰς ὑγίειαν, ἀπὸ TOU ἄλδω τὸ αὐξάνω, χατὰ τὴν 
προδηλωϑεῖσαν συγγένειαν τοῦ Ó- πρὺς τὲ d, ἧς ἔνδειξις καὶ ἐν τῷ προτένϑης, O0 ἐκ τοῦ τένδω 

20 γίνεται τροπῇ τοῦ ὃ εἰς ὃ, δηλοῦν "τὸν προγεύστην, τοῦτο δὲ, ὡς τῆς νόσου φϑίνειν ποιούσης, 0 περ 
ἐναντίον τῷ ἀλϑεῖσϑαι, ἤτοι αὔξεσϑαι, οὗ τὸ πρωτότυπον ἤγουν τὸ ἄλδω ἢ περισπωμένως ἀλδῷ 4o 
ἀλδήσω, ἐξ οὗ χαὶ ἀλδήσχω τὸ αὐξάνω καὶ Ζλδησχος ποταμὸς, ix τοῦ ἁλλω ἄλλομαι γίνεται ἐπεν- 
ϑέσει συνήϑει τοῦ δ΄" ἅλλονται γάρ πως ὑψοῦ τὰ αὐξόμενα. Ὅρα δὲ ἐν ταῖς ῥηθείσαις ἀπειλαῖς. ὡς 
0 ἄρχων τὰ δεινότατα ἐν καιρῷ καὶ αὐτοῖς τοῖς οἰχειοτάτοις ἀπειλήσεται, καὶ ὡς λεπτόσωμα τὰ δαι- 
μόνια ἡ ποιητικὴ παχύτης νοεῖν βούλεται, εἴ γε ὑπὸ κεραυνῶν ἕλκεα πάσχουσι. καὶ καινὸν οὐδὲν τοῦτο 
τοῖς λογιζομένοις ὡς καὶ βάλλονται ποιητικῶς καὶ τιτρώσκονται. προκατασκευάζει δ᾽ ἐν τούτοις ὃ ποιη- 
τὴς χαὶ τὴν ἐν τοῖς ἑξῆς ἀναιδέστερον μυϑολογουμένην μάχην τῶν ϑεῶν ὡς δυναμένην καὶ αὐτὴν 
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γενέσϑαι. Τὸ δὲ μάρπτειν κυρίως ἐπὶ λογιχῶν, ὡς τὸ, μάρπτων ἑξείης ὃς τ᾽ αἴτιος ὕς τε καὶ οὐχί. ἐπὶ δὲ 

κεραυνοῦ γὺν ἀφελῶς εἴρηταν ὡς οἷον Atigac ἔχοντος. πρὸς διαστολὴν δὲ ἑτέρων ἑλκέων εἴρηται τὸ, 

ἃ μάρπτῃσι κεραυνός. χαὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν ἔχων Ὅμηρος, € Ü χεν βάλλῃσι χεραυνὸς, ἐπέκρινεν εἰπεῖν 

μάρπεμσιν, ὡς τοῦ διοβόλου χατὰ τὴν τραγῳδίαν χεραυνοῦ μὴ ἁπλῶς βάλλοντος χατώ τινὰ μετρίαν 

βολῆς " περιγρείρὴν, ἀλλὰ μάρπτοντος εἰς πλατύτερον. ( Vers. 406.) Τὸ δὲ, ὄφρα εἰδὴ γλαυχῶπις 3o 
ὅτ᾽ ἂν ᾧ πατρὶ μάχηται, ἑλλιπῶς ἔχει, διὰ μυϑιχὴν λόγου ἐ ἐγκοπήν. χαὶ ἄδηλον μὲν τί ἐλλείπει τῷ λόγῳ, 

ἔστι δὲ νοῆσαι, ἵνα εἰδῇ τί ἐσφάλη, ἢ iva εἰδῇ ὅτι ἀφραίνει, ἢ ὅτι ρείττονι ἀντξιφερίξει, ἢ τοιοῦτόν 
τι, ὁποῖον μάλιστα τὸ, ἣν ἄτην, κατὰ τὸ, γνῶ δὲ καὶ ᾽Ατρείδης ἢ ἣν ἄτην 0 δὴ ̓ Αἀχιλλεὺς € ἔφη περὶ τοῦ 
βασιλέως. καὶ ἄλλως δὲ ἔστι νοῆσαι τὸ ῥηθὲν οὕτως ἀνελλιπῶς" ὄφρα ἡ γλαυχῶπις μάϑοι, πότε ἂν 

10 μάχοιτο τῷ πατρὶ, ὡς εἰχὸς ὃν ϑυγατέρα πατρὶ σωφρόνως ἀνϑίστασϑαί ποτε, οὐ μὴν ἐπὶ τοιούτοις 
ὅτε δηλαδὴ ἐχεῖνος ἄλλα σπουδαῖα βούλεται. ( Vers. 407. ) To δὲ χολοῦσϑαι παραχολούϑημά ἐστι 

νεμέσεως ἀπρακτούσης, διόπερ ὃ μὴ γεμεσιζόμενος οὐδ᾽ ἂν χολοῖτο. χαὶ ἄλλως δὲ, ἐπεὶ Ó μὲν χόλος 

ἔστιν ὅτε ἁλύγιστός ἐστιν , ἡ δὲ νέμεσις ἀγαϑὸν i ἐστιν ἄχολ ον, ὃ ἀπεγνωκὼς διόρϑωσιν φαύλου προσώ- 

που ὀρϑῶς ἂν εἴποι ὡς οὔτε νεμεσίζεται τῷ τοιούτῳ οὔτε χολοῦται, ὡς οἷα ἐθϑισϑεὶς τὴν ἐχείνου ἀπό- 

γοιαν. ( Vers. 408.) Τὸ δὲ ἕωϑεν ἀσύνηθες, μὲν, ὀρϑὸν δὲ κατὰ Ἴωνας, εἰ καὶ συνεμπίπτει χατὰ μόνην 

φωνὴν τῷ ἕωϑεν ἐπιῤῥηματι. Τὸ δὲ ἐνικχλᾶν κατὰ στερεῶν καὶ ὡς ἐῤῥέϑη ἀτενῶν σωμάτων λέγεται, 

ὁποῖα τινὰ ὄντα xai “τὰ τοῦ Διὸς βουλεύματα ῇ Ἥρα ἐνικλᾶν λέγεται. ( Vers. 410. sqq. ) Ὅτι οὕτω 4o 

ταχεῖα κατὰ τὴν ἀλληγορουμένην ἰριν καὶ ἡ μυϑικὴ, ὥστε ἅμα σταλῆναι πρὸς Διὸς xci εὐθὺς ἄντε- 

σϑαι ταῖς ϑεαῖς παρὰ πρώταις πύλαις Ὀλύμπου. χαὶ μὴν ἐχεῖναι πρὸ τοῦ αὐτὴν σταλῆναι διὰ τῶν 
20 πυλῶν ἐξήρχοντο. (Vers. 411.) Πρώτας οὖν πύλας λέγει τὰ προπύλαια χαϑ' ὁμοιότητα τοῦ "pane 

| 610 ϑύραις, 0 περ ἐν τοῖς ἑξῆς που divieto καὶ ἐκεῖ yap πρῶται ϑύραι τὰ πρόϑ' voa. (Vers. 4 09 .) goat 
δ᾽ ἐντκαῦϑα ὁ ποιητὴς οὕτω" "ώρτο δὲ Igi ἀελλόπος ἀγγελέουσα, βὴ δὲ κατ᾿ ᾿Ιδαίων ὁ ὀρέων εἰς μακρὸν 50 
Ὄλυμπον" πρώτῃσι δὲ πύλῃσι πολυπτύχου Οὐλύμποιο ἀντομένη κατέρυχεν, εἰποῦσα τὰ ἐπιταχϑέντα. 
᾿Ιστέον δὲ ὕτι, ὡς πὲρ ταὐτὸν ποδώκης καὶ τραγικῶς ἀνεμώχης, οὕτω καὶ ποδήνεμος καὶ ἀελλόπους, 

ἐξ οὗ ἀπελϑόντος τοῦ ὃ γίνεται ἡ ἀἑελλόπος ἀναγκαίως, ἄλλως γὰρ ἄχρηστος ἡ λέξις μέτρῳ δακτυλιχῷ, 
χαϑὰ καὶ ὁ Οἰδίπους καὶ ὅσα ἀμφίμακρα.  ( Vers. 410.) Τὸ δὲ, βὴ δὲ κατ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἐς "Ολυμ- 
ποι", ovx ἐξ ἀνάγχης τὴν ἼΙδην ὑψηλοτέραν τοῦ Ü*Aíunov εἶναι δηλοῖ, ἀλλὰ λέγοι ἂν ὅτι κατέβη τῆς Go 
Ἴδης, ὡς τὸ ἐντεῦϑεν ἀνελϑεῖν εἰς ὁπότερον ἂν εἴπῃ τις Ὄλυμπον. εἰ δὲ καὶ ἄλλως ἔγνωσται Ὁμήρῳ, 
ἐξ Ἴδης ὡς ὑψηλοτέρας καταβαίνειν εἰς τὸ ὄρος τὸν σλυμπον ταπεινότερον ἐχείνης ὄντα οἶδεν αὐτός. 

3o *( Vers, 411.) Τὸ δὲ πολύπτυχος, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ φαίνεται, ὡς ἐπὶ ὄρους τοῦ ᾿Ολύμπου εἰρῆσθαι 21 
δοχεῖ, ὃς πολλὰς πτύχας ἤτοι: φαραγγώδεις πτύξεις ἤγουν περιοχὰς ἔχει. οὐρανῷ γὰρ οὐκ ἂν οἰχείως 
τὸ πολύπτυχον ἐπιλέγοιτο. Ὄλυμπος δέ ἐστιν, ὡς μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ, ἀϑανάτων ἔδαφος. φησὶ γάρ" ἐς 
Ὄλυμπον, ἵνα ἀϑανάτων ἕδος ἐστί, παρηχητικῶς δέ πῶς 5 ἐτυμολογιχῶς παράκεινται ἡ πύλη καὶ 

Ó πολύπτυχος" παρὰ τὸ πτύσσειν γὰρ χαὶ ἄμφω, ἵνα ἡ πολύπτυχος ὁ πολύπυλος. πάντως δὲ ὁ πολυ- 

δειρὰς Ὄλυμπος κατά γε τὲς ὀρεινὰς ἐξοχὰς εἴη ἂν zal πολύπτυχος διὰ τὰς μεταξὺ τῶν πολλῶν δειρά- 

Ov πολλὰς πτύχας ἢ πτυχάς. (Vers. 412.) Τοῦ δὲ ἀντομένη ὁ ἐνεργητικὸς ἐνεστὼς τὸ ἄντω ὅτι καὶ 
Ἀπερισπᾶται, δηλοῖ τὸ ἤντησε καὶ ὕσα τοιαῦτα. σύστοιχα δὲ τούτοις καὶ τὸ ἀντιᾶν xol τὸ ὑπαντιάζειν. 10 
( Vers. 413.) ' Ev δὲ τοῖς περὶ τὴν Igw ἄρτι ὅρα καὶ οἷον ὑπεῖναι χρὴ τοῖς ὑπακούουσι ζῆλον ὑπὲρ 
τοῦ ἄρχοντος. 'loug γὰρ καίτοι μὴ ἐπιταγεῖσα ὑβρίσαι τὴν ᾿4ϑηνᾶν ὅμως αὐτὴ ϑερμότητι διαϑέσεως 

4ο OU μόνον μανιώδη καὶ αὐτὴν ἔφη, καϑὰ καὶ τὴν Hoav ἐν τῷ, πὴ uéuarov; τί σφῶιν ἐνὶ φρεσὶ μαέ- 
γεται ἦτορ; ἀλλὰ xai εἰποῦσα τὰ τοῦ Διὸς, ὡς ἐπετράπη, ἐπάγει" ἀλλὰ σύ γ᾽ αἰνοτάτη χύον ἀδδεὲς, 

εἰ ἐτεόν γε τολμήσεις Διὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι» τουτέστι, σὺ ὦ κύον ἀπτόητε, αἰνοτάτη εἶ, 

ἐὰν τῷ πατρὶ ἀντιστῇς. ἡ δ᾽ αὐτὴ xc ἄλλως δειχνῦσα ὡς ἀγαϑὸν ὃ συνετὸς ἄγγελος, πρὸ τοῦ εἰπεῖν 

τὴν ἀπειλὴν ἔφη" ὧδε γὰρ ἠπείλησεν" εἰ τελέει περ, ὑπὲρ τοῦ Διὸς οἷον λαλοῦσα, ὡς ἴσως ἐν λόγοις 

αὐτῷ καὶ “μόνοις ἔσται τὰ τῆς ἀπειλῆς. "ἔστι δὲ τοῦτο καὶ Ὁμηρικὴ προαναφώνησις, ὡς ἂν μὴ ἄναρ- 
τῴη τὸν ἀκροατὴν χαραδοκοῦντα πληρώσεσϑαι τὰς τοῦ Διὸς ἀπειλάς. δύναται δὲ τὲ εἰ τελέει πὲρ καὶ 

Ες ἃ 
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ἀποφαντικὸν εἶναι κατὰ ἀπειλὴν ἀντὶ τοῦ ἐπειδὴ τελέσει" χρεῖττον δὲ τὸ πρῶτον γόημα. ( Vers. 423. ) 
᾿Ιστέον δὲ ὕτι ἐν τῷ, ἀλλὰ σύ y αἰνοτάτη, οὐχ ἐν ῥᾳδίως εἰχέ τις τὸ σύ ? ἐπὶ εἴ ἰϑεῖας νοῆσαι, εἰ μὴ 

200 μετρι κὸς ϑκευλοῖ αὐτὸ ἐδήλου. ἔστε γὰρ ὃ τῆς "Iptóog λόγος τοιοῦτος" " Hoi δ᾽ οὔτι τόσον viptot- 

ζεται Ζεὺς, οὐδὲ χολ οἴται, ἀλλὰ σύ ye καὶ dije. ἔστι δὲ συμβιβάσαι χαὶ ἄλ hg τὴν τοιαύτην διὰ τοῦ 
ὑψηλοῦ γραφὴν οὕτω, νοουμένου ἀπὸ χοινοῦ τοῦ ψγεμεσίξεται zal χολοῦται, ive λέ; Ἴ ὕτι ἀλλ᾽ «ya- 
γαχτεῖ ὃ Ζεὺς, εἴ περ σὺ τολμήσεις ἀντιστῆναι αὐτῷ. ᾿Ιστέον δὲ χαὶ ὕτι τὸ, ἀλλὰ σύ γ᾽ αἰγνοτάτη κύον 

ἀδδεὲς καὶ ἑξῆς, παρῳδηϑήσεταί ποτε ὅτε τις μεγάλῳ τινὶ ἀντιβαίνειν βούλεται. ὁμοίως δ᾽ ἐν τούτοις 

χωλυτιχόν τινων ἀπιόντων εἰς ἄμυναν τό" πῇ μέματον; τὶ σφῶιν ἐνὶ φρεσὶ μαίνεται 1700; οὐχ ἐάα 
ὁ δεῖνα ἐπαμύνειν. ἔστι δὲ ἐν τῷ iaa τὸ παραλῆγον ἃ ἐκ πλεονασμοῦ. ὡς γὰρ δρᾷ ὁράα, βοᾷ βοάα, | 
οὕτω καὶ ἐξ ἐάα. ' H δὲ διπλόη τοῦ δ᾽ ἐν τῷ ἀδδεὲς ὁμοία τῇ τοῦ ἔδδεισεν δ᾽ ὁ γέρων. (Vers. 423.) Ὅτι 10 
δὲ ὁ ἀδεὴς καὶ ἀδειὴς ποιητικῶς λέγεται, δηλοῦται ἐν τῷ, εἴ περ ἀδειής ἐστιν. (Vers. 416.) Ὅρα δ᾽ ἐν 
τούτοις καὶ ὅπως τὰ τοῦ Διὸς δεξιῶς ταὐτολογεῖ Ὅμηρος διὰ τῆς ἼΙριδος ἐγκλίσεις τε ἀλλάξας καὶ 
πρόσωπα. τὸ μὲν γὰρ γυιώσω καὶ βαλέω καὶ ἄξω, μετήμειννεν ἀπαρεμφάτως διὰ τοῦ, ἡπείλησε γυιτώ- 
σειν, βαλέειν, ἄξειν. (Vers. 420.) Τὸ δὲ, εἰδῇ γλαυχῶπις, καὶ τὸ μάχηται, καὶ τὸ νεμεσίζοιιαι, 

So χαὶ χγολοῦμαι, καὶ, αἰεὶ γάρ "μοι, x«l, ὅ vtt νοήσω, προσωπιχῶς μετέβαλεν ἐν τῷ, ὄφρ᾽ εἰδῇς γλαυ- 

χῶπι, καὶ, Or ἂν μάχηαι, zal, Hon οὐ νεμεσίζεται οὐδὲ χολοῦται, αἰεὶ γάρ οἱ ἐνικλᾷ, 0 νοήσει. οὐκ 
ἂν δὲ οὐδὲ τὰ τοιαῖτα ἐνήλλαξεν Ὅμηρος, εἰ μὴ τὸ πρᾶγμα ἠνάγκαζεν, ἀλλ᾿ ἐταυτολόγησεν ἂν ἀπα- 
ραποιήτως κατὰ νόμον οἰχεῖον, οὐχ ἐγκαλυπτόμενο:ς πολλάπις λαλεῖν τὲ γραφὲν πάνυ ἐπιτυχῶς. 011 
( Vers. 428.) Ὅτι ἀπόγνωσιν βοηϑοῦ δηλοῖ τὸ, οὐκέτ᾽ ἔγωγε ὑμᾶς ἐῶ ἄντα τοῦ δεῖνος βροτῶν ἕνεχα 
πολεμίζειν. ( Vers, 429.) Τὸ δὲ ἐφεξῆς τῶν, ἤγουν τούτων, ἄλλος μὲν ἀποφϑείσθϑω, ἄλλος δὲ βιώτω, 20 

ὅς χε τύχῃ, οἰχεῖον ἐπὶ τοῦ μ᾽) φροντίζοντος, sire περίεισί τινες εἴτε καὶ μή. πρὸς δὲ ἄρχοντα πεισμα- 

τικὸν καλὸν εἰπεῖν τὸ" (Vers. 450.) κεῖνος δὲ τὰ, & φρονέων ἐνὶ ϑυμῷ, τοῖς δεῖνα διχαζέτω, ὡς 
ἐπιειχές. " Hoa δὲ καὶ ταῦτα φησὶ μετὰ τὰς ἀπειλὰς τοῦ Διὸς, ἀπογνοῖσα τοῦ συμμαχῆσαι τοῖς 7ctoig. 

(Vers. 429.) Ὅτι δὲ τὸ ἀπο ϑείσϑω διφορεῖται παρὼ τοῖς παλαιοῖς, χαϑὰ καὶ ὃ ϑεματιχὸς ἐνεστὼς 
αὐτοῦ, καὶ ὅτε παρ᾽ ὋὍμηήρῳ ἐπιειχὲς ἀεὶ τὸ πρέπον λέγεται, πολλαχοῦ δηλοῦται. τοῦ δὲ φϑείσϑω τὸ 
ἀπαϑὲς καὶ ἄκρατον ᾳϑιέσϑω, ἐξ οὗ κατὰ κρᾶσιν ἢ συγκοπὴν τὸ φϑείσϑω. Τὸ δὲ βιώτω δοκεῖ βιούτω 

40 εἶναι ὡς χρυσούτω xci μεταβολῇ (uo τῆς οὐ διφϑόγ᾽γου εἰς μέγα ὦ βιώτω. ( Vers. 433.) Ὅτι καὶ 
αἱ Ὧραι ὡς ὑπηρετικαί τινὲς πλάττονται δαίμονες. "oat γοῦν ἔλυσαν καλλίτριχας ἵπποὺς τῇ Hoc καὶ 
τῇ ἀϑηνᾷ, ϑυμωϑείσαις ἤδη κατὰ τοῦ Διός. καὶ αὐτοὺς μὲν κατέδεισαν ἐπ᾿ ἀμιβοοσίῃσι χάπησιν, Gg- 
ματα δ᾽ ἔχλλιναν xoi αὐταὶ πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα. καὶ οὕτω μὲν 0 μῦϑος. ἡ δὲ πρὸς ἦϑος ἀλλη- 30 
γορία αἴνιγμα ἐνταῦϑα νοεῖ τοῦ χρῆναι ὥραν εἶναι δέουσαν τοῖς ἐνδόξοις, καὶ λύσεως ϑυμοῦ, τοῦ 

80 "ἀλόγου μέρους τῆς ψυχῆς. τῷ δέ γε Διὶ μετ᾽ ὀλίγα τοὺς ἵππους κλυτὸς ᾿ΕΥνοσίγαιος λύει, ὡς τοῦ ἀέρος 
μέχρι τοῦ κατὰ Ποσειδῶνα ὕδατος ἄνωϑεν ἥκοντος, ἐχεῖσε δὲ χαταλύοντος. ἔνϑα εἰπὼν Ὅμηρος, τῷ 
δὲ χαὶ ἵππους μὲν λῦσεν Evvociyatoc, ἀργὸν ἐκ περιττοῦ ἔϑετο τὸν xai σύνδεσμον. TO δὲ, ἔλυσαν 
Ἱπποὺς zai ἔδησαν ἐπὶ φάτναις, ἀντιϑετιχόν τι σχῆμα ἐστὶν, ἐπεὶ τὸ λῦσαι xci τὸ δῆσαι ἀντιτέϑειν- 
ται. οὕτω xai Τρῶες ἐν τοῖς ἑξῆς ἵππους μὲν ἔλυσαν ὑπὸ ζυγοῦ, ἤγουν ὑπέλυσαν τοῦ ζυγοῖ, ἔδησαν 

60 02 ἱμάντεσσιν. ἐντελέστεχρον δὲ ἐκεῖνο εἴρηται. ἐνταῦϑα γὰρ ἐλλέλειπται τὸ ὑπὸ ζυγοῦ xoi τὸ ἱμιάντεσσι. 
τὸ δὲ λύειν καὶ παϑητικῶς ust ὀλίγα φησὶν ἐν τῷ, ἵππους λύσασϑ᾽ ἐξ ὀχέων. (Vers. 454.) ᾿“μβρό- 

722σιαι δὲ χάπαι διὰ 10v μῦϑον, παρ᾽ ᾧ πολλὴ ἀμβροσίας χορηγία. ἣν καὶ Σκάμανδρος 1 ἵπποις γμυϑε- 
κοῖς ἀνέτειλέ που νέμεσθαι ἄλλως γὰρ ἵπποι ἀτιτάλλονται Πριάμῳ ἐϊξέστῳ ἐπὶ φάτνῃ, ὁποία zai 612 
ἡ ἐν τοῖς ἑξῆς ἱππεία φάτνη. ὥς mto δὲ φάτνη ἀπὸ τοῦ φαγεῖν, οὕτω χαὶ κάπη παρὰ τὸ xaat&v, 
0 ἐστιν ἐσθίειν, οὗ ἡ χοῆσις χαὶ παρὰ τῷ χωμιχῷ. (Vers. 4355.) ᾿Ενώπια δὲ τὰ καὶ ἀλλαχοῦ κείμενα 
πολλοὶ μὲν τοὶς παροδίους τῆς οἰχίας λέγουσι τοίχους, τουτέστι τοὺς ἀντικρὺ τῆς εἰσόδου, οἱ ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς εἰσὶ τῶν παροδευόντων ἔξωϑεν, διὸ καὶ παμῃανόωντα τὰ τοιαῦτα. ἡ μέντοι Ὀδύσσεια ἐν τῇ κατὰ 

10 τοὺς "μνηστῆρας μάχη ἐμφαίνει ἐνώπια μάλιστα τοίχων s εἰναι τὰ ἐν τῇ τῶν ϑυρῶν εἰσόδῳ χαὶ ἐξόδῳ 

πλάγια, ὡς ἐκεῖ δεδήλωται. εἰ δὲ μὴ παμφανόωντα ταῦτα, ϑετέον ἄρα ἐνταῦϑα τὴν λέξιν ταύτην ὑπερ- 



PA4CPOIAIA O0. Vs. 436 —4i7. 221 

βατῶς εἰς τὸ ἅρματα, 0 x«i οἰκειότερόν ἐστι μάλιστα. — ( Vers, 436, sqq. ) Ὅτε ἀπὸ χουσοῦ x«vraida 

κοσμῶν τὰ κατὰ τὸν μῦϑον ϑεῖα, “φησὶ περὶ Ἥρας καὶ ᾿Α4ϑηνᾶς, ὡς αὐταὶ δὲ χρυσέοισιν ἐπὶ “λισμοῖσι 
κάϑιζον, μίγδ᾽ ἄλλοισι ϑεοῖσιν. "EvÜ« ὅρα xci τὰ συχνὰ ποιητικὰ πάρισα, χαὶ τὸ μίγδα ἐκ τοῦ 

μίγδην μεταπλασϑὲν ὁμοίως τῷ, κρύβδην χρύβδα, ὧν χρῆσις καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ. Ὅτι διώχειν ἐνταῦῖϑα 20 

τὸ ἁπλῶς κατὰ σπουδὴν ἐλαύνειν. φησὶ γοῦν" Ζεὺς δὲ onov ἅρμα χαὶ ἵππους "ÜÀvuznóvó ἐδίωκεν. 

ἀστεία δὲ ἡ λέξις, χαϑότι δοχεῖ ὁ πλήττων | ἵππους διώχειν αὐτούς. ἀχολούϑως δὲ xci ἐχεῖνοι χατὰ 

σπουδὴν συντόνως ϑέοντες φεύγειν ἂν λέγοιντο, xat λαλεῖταν καὶ τοῦϑ᾽ οὕτως νῦν ἐν τοῖς ἱππιχοῖς 

ἀγῶσι. δοχεῖ δὲ προὐποκεῖσϑαι ἰώκειν τὸ ἱέναι ex, ἐξ οὗ κατὰ συνήϑη πλεονασμὸν τοῦ Ó TO διώχειν 

γίνεται. (Vers, 441.) Ὅτι βωμοὶ οὐ μόνον ἐφ᾽ ὧν ἔϑυον, ἀλλὰ καὶ χτίσμα τι ἁπλῶς καὶ ἀνάστημα, 

ἐφ᾽ οὗ ἔστι βῆναι τι καὶ τεϑῆναι. οὕτω γοῦν ἐν ᾿Οδυσσείᾳ ἀγαλμάτιά τινα δᾷδας ἐν χερσὶ ἔχοντα, ἱστά- 
μένα ἐπὶ βωμῶν ἤτοι βάσεων τινῶν, ἔφαινον τοῖς δαιτυμόσι. Καὶ ἐνταῦϑα δὲ Ποσειδῶν τὰ τοῦ Διὸς 

ἅρματα ἀμβωμοῖσι τίϑει κατὰ λῖτα πετάσας, ἤγουν καταπετάσας ὕφασμά τι λιτὸν καὶ οὕτω σκεπάσας, 
ἵνα vir ϑὲν εἴη ἄχραντα ῥύπῳ, καὶ μή ποϑεν καταικίζηται κατὰ τὴν ἐν ᾿Οδυσσείᾳ Ὁμηρικὴν ῥῆσιν. Καὶ 

ὅρα "καὶ νῦν τὴν ἀνὰ ἐ πρόϑεσιν, ὡς καὶ προδεδήλωται, Jor) συντεταγμένην, ὡς xci ἐν Ὀδυσσείᾳ ἐν 30 

τῷ" ἀνὰ φαιδίμῳ ὥμῳ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὅϑεν παρῆκται τὸ καταπετάσας λῖτα, ἐκεῖίδεν γέγονε καὶ τὸ 

καταπέτασμα, ὃ περ 0 κωμικὸς παραπέτασμα λέγει, δυνάμενον ὡς εἰχὸς ῥηϑῆναι καὶ περιπέτασμα, ὡς 

δηλοῖ ὃ ἐξηγησάμενος παρ᾽ αὐτῷ τό" ὀνόματι περιπέττουσι τὴν μοχϑιηρίαν. Τὸ δὲ λῖτα ἔχει xci δοτι- 

κὴν εἰς L ̓ λήγουσαν γένους xai αὐτὴν οὐδετέρου, οἷον ἑανῷ Jii κάλυψεν, ἤγουν εὐτελεῖ τινὶ περιβολαίῳ 

οἷον λινῷ. καὶ γίνεται κατὰ μεταπλασμὸν &x δοτικῆς τῆς τῷ λιτῷ, οὗ αἰτιατικὴ τὸ λῖτα βαρυνόμενον 
20 διὰ τὸ μηδέποτε δισύλλαβον ἀἰτιατικὴν ἕνικὴν εἰς ἃ λήγουσαν ὀξύνεσθαι πλὴν τοῦ τινά. mpi δὲ του- 

του καὶ ἐν τῇ α τῆς Ὀδυσσείας πλατύτερον εἴρηται. “Σημείωσαι δὲ χαὶ ὅτι τὸ ῥῆμα, ἐξ οὗ γίνεται 

ὁ βωμὸς, βῶ γὰρ βωμὸς, ὡς S20 βλωμὸς, wo Ψωμός" ἐχεῖϑεν καὶ τὸ παρὰ τοῖς παλαιοῖς βῆμα παρά- 
γέται, ἀπὸ γὰρ τοῦ Bo p ἔθηκα βέβημαι, θῆμα, ἐφ᾽ οὗ οἷα καί τινὸς ὀχρίβαντος ἀναβαίνοντες Fn 

λουν. ( Vers. 442.) Ὅτι ἀνωτέρω εἰπὼν χϑυσέοις ἐπὶ κλισμοῖς ἌΦΝΩ λέγει νῦν καὶ περὶ Διὸς διιοιον. 

φησὶ γάρ’ αὑτὸς δὲ χρύσειον ἐπὶ ϑρόνον Ζεὺς &eto, τῷ δ᾽ ὑπὸ "ποσσὶ πελεμίξετ᾽ Ὄλυμπος. ἔνϑα εἰς 4o 

ταὐτὸν ἄγει ϑρόνον καὶ κλισμόν. ' Ev οἷς ὅρα xci ὅτι ἐχεῖ μὲν ἐπὶ κλισμιοῖς εἶπεν, ἐνταῦϑα δὲ ἐπὶ ϑοό- 

vov χατὰ σύνταξιν αἰτιατικήν. Καὶ € ὅτι, ὡς πὲρ δάπεδον ἐν ἄλλοις χρυσοῦν καὶ νέχταρος πόσις ἐν χρυ- 

σέοις δεπάεσσι καὶ συγχρότησις ἅρματος ἀφειδὴς χρυσοῦ, οὕτω κἀνταῦϑα χλισμοὶ καὶ ϑρόνοι χρύσεοι 
| ὡς οἷα ϑείᾳ φύσει πρέποντος τοῦ χρυσοῦ διὰ τὸ ἀνίωτον καὶ ἀεὶ χαϑαρόν. (Vers. 443.) 1Πελεμίζεται 

| 20 δὲ οὐρανὸς ὑπὸ Διὶ. χαϑὰ καὶ " Hoe σεισαμένη ἐν ϑρόνῳ, μέγαν ἐλέλιξεν "ÜXvunov. πελεμίζειν δὲ 

| 

10 

χυρίως TO παλάμῃ κινεῖν" ὅϑεν ἴσως χαὶ πὸλ tog 0 xol παλαμναϊὸς καὶ παλαμναίων δεόμενος. προσγυὴς 

δὲ λέξις τοιᾷδε ἡρεμαίᾳ χινησει ᾿θλύμπου ὡς τὸ ἐλελίζειν, καϑὰ ἐῤῥέϑη ἀλλαχοῦ, οὕτω χαὶ τὸ πελεμί- 

| Cav, οἷα Aoc ἐκφωνούμενον καὶ αὐτὸ καϑὰ xci 0 ÜÀvumog, οὗ τραχύτερον ἀπηχεῖται οὐρανός. τερώ- 

τείας δὲ ποιητικῆς αἱ τοιαῖται πᾶσαι πελεμίξεις καὶ λοιπαὶ στοιχειαχαὶ παρακινήσεις; ὧν εἴ τις ἀπο- 

| στερήσει τὴν ποίησιν, καιρίῳ δή τινε μέρει ἐζημίωχεν αὐτήν. (Vers. 444.) Ὅτι λύπης πολλῆς 

ἐνδεικτικὸν ἐπὶ ᾿4'ϑηνᾶς καὶ "Hoag τὸ, ἀμφὶς σϑην, ἤγουν χωρὶς καὶ ἰδίᾳ τοῦ Διὸς, οὐδέ τί μιν 

προσεφώνεον οὐδ᾽ ἐρέοντο. ἔνϑα χεῖται καὶ ἀστεία ἔννοια, σκώλπτοντος τοῦ Διὸς τὴν ἐχείνων 710-50 

| στροφήν. φησὶ γάρ᾽ τί ποτε οὕτω τετίησϑον, ἤγουν τεταλαιπώρησϑε χατὰ roig παλαιούς. οὐ μέν ὕλην, 

| ἤγουν OU μὴν δὴ κάμετόν γε μάχῃ ἐνὶ κυδιανείρῃ, ὀλλύσαι Toca, τοῖσιν xórov αἰνὸν ἔϑεσϑε. ἀστεῖ- 

| 4o ζεται γὰρ τὴν λύπην ἐχείνων εἰς κόπον φράζων, ὡς εἴ περ ταλαιπώρως εἶχον χαταπονηϑεῖσαι τὴ κατὰ 

| Τρώων μάχῃ, οὗ pii γεγονότος δῆλον ὡς ἀχϑόμεναι οὕτω κάϑησϑε εἴποι ἂν ὁ Ζεύς. ( Vers, 445, ) 

| ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τοῦ, οὐ προσεφώνεον οὐδ᾽ ἐρέοντο, καϑὸ μὲν ὑπὸ τὸ φωνεῖσϑαι ἄμφω ἀνάγονται, xci 

ἡ προσφώνησις xci ἡ ἐρώτησις, οὐχ ἔστι διαφορά. ἑτέρως δὲ διαφέρουσι, χαϑύότι προσφωνεῖ μέν τις 

ἁπλῶς κατά τι ἑτεροῖον λόγου σχῆμα. ἡ δὲ ἐρώτησις ἰδιάζει παρὰ τὰ λοιπὰ, πέμπτον οὖσα μέρος τοῦ 

παρὰ φιλοσόφοις λόγου. (Vers, 447.) Tov δὲ τετίησϑον ῥήματος οὐ πιζολογικοῦ ἐνεστὼς τὸ τιῶ 

τιήσω ἄχρηστον ὁμοίως τῷ λιῶ λιήσω, ὅϑεν ὁ λελιημένος. εἰκὸς δὲ καὶ ὡς παίω παιήσω τὸ TUVO παρὰ 
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τῷ χωμικῷ, οὕτως εἶναι καὶ río τιήσω. (Vers. 448,) Τὸ δὲ, οὐ μέν ϑὴν χάμετόν γε, οὕτω μὲν 

γεγραμμένον, σαφῶς ἔχει. ἔστι δὲ χαὶ ἑτεροίαξ ἐκδόσεως γραφὴ. ὑποδύσκολος xc “Ηἰρακλείδην αὕτη" 613 

οὐ μέντον χάμετόν γε, ἀντὶ τοῦ οὐ μέντοι. καὶ ἔστι κατ᾽ αὐτὸν τὸ οἱ μέντον "Aoystwv καὶ Κρητῶν 

60 “γλώσσης; οἱ ̓ πολλάκις ἐξαιροῦντες, φησὶ, τὸ U ἐντάττουσι τὸ V, τὴν εἰς πρόϑεσιν el λὲ; οντές χαὶ τὸ 
τιϑεὶς τιϑένς, οἷς ὅμοιον χαὶ τὸ σπείδω σπένδω, χαὶ τὸ οὐ μέντοι οὐ μέντον, καὶ τὸ αἰεὶ αἰέν. Σικελοὶ 

μέντοι; φησὶν, ἐμπαλιν τὸ [ ἀντὶ TOU V. τάττουσι, τὸ ἔνδον ἔνδοι. λέγοντες ἢ ἐνδοῖ περισπωμένως, καὶ 

Ὅμηρος εἰνάνυχες ἀντὶ τοῦ ἐννεάνυχε tg. ταῦτα ὁ “Ἡρακλείδης. ἐξ ὧν στομοῦνται πῇ μὲν οἱ λέγοντες τρέ- 

πεσϑαι τὸ 6 εἰς v “Ἱργολικῶς re καὶ Κρητικῶς ἐν τῷ, αἰεὶ αἰὲν, πὴ δὲ οἱ τὸ ἀνάπαλιν xara Xithovg. 

723 Τὸν δὲ αἰνὸν κότον ἑρμηνεύει ὁ Ζεὺς ἀλλαχοῦ, eda deti μὴ ἂν κορεσϑησεσϑαι τὴν € Hav. εἴ πέρ 

ὠμὸν βεβοώϑοι Πρίαμον χαὶ τοὺς ἀμφ᾽ αὐτόν. (Vers. 450.) Τὸ ἔϑεσϑε δὲ καιριώτατον ἐν τῷ Z0TOY 10 

ἔϑεσϑε. δῆλον γὰρ ὅτι χόλος ἀπόϑετος ὃ χότος ἐστὶν» ἐπεὶ καὶ ἐκ τοῦ κέεσίδαι ἤγουν χε ϑν παρά- 

γεται. Ὅτι ἀλαζονευόμενος χαὶ νῦν ὃ Ζεύς φησι ἃ δὴ καὶ πᾶς ἐρεῖ ἂν παρῳδῆήσας ἄρχων συνιστῶν 

μεγαλοφρόνως ἑαυτόν" πάντως οἷον éuOv ye μένος xal χεῖρες ἄαπτοι" οὐκ ἄν με τρέψειαν ὅσοι ϑεοί 

εἰσιν ἐν Ολύμπῳ. τοῦτο δὲ συντομωτάτη ἐστὶ 7 παράφρασις τῶν πρὸ μιχρυῦ λαληϑέντων ἐν τῷ περὶ τὴς 

χρυσέας σειρᾶς λόγῳ. ( Vers. 457. ) Eni δὲ τούτοις ἐπέμυξαν, guam , voy τε xci " Hos χαὶ τὰ 

ἑξῆς. ἔστι δὲ μύξειν. τὸ μεμυχότων χειλέων ἦχον ἀποτελεῖν διὰ τῆς ῥινὸς, ἐξ οὗ xci ὁ μυχτήρ. ἔστι δὲ 

καὶ ἕτερον μύζειν, ὃ πάϑος οὐκ ἔχει Ψυχῆς. χαὶ ἐξ ἐκείνου ἡ γλαγόεσσα μύξα ἐν ᾿Αλιευτιχοῖς. τροπι- 

χῶς δὲ xoci ἡ κατὰ τὸν λύχνον μύξα, καὶ αὑτὴ δὲ ἡ μύτις. ἐξ ἐκείνου δὲ καὶ χοινῶς ἀπομύσσεσϑαι, 
οὗ χρῆσις ἐν τῷ, πατὴρ τῷ ἀγκῶνι ἀπομυσσόμενος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν δηλαδὴ τοῦτο ποιεῖν τῇ χειρὶ 

10 ἀσχολουμένῃ περὶ ἁλίπαστα. ἀρχὴ δὲ τῶν τοιούτων ὁημάτων, τὸ, uU ἐπίῤῥημα παρὰ τῷ zug zo. ἀσύν- 20 
δετος δὲ xci μετὰ ϑαύματος ἡ ἐπιβολὴ τῆς ῥηθείσης ἐννοίας ἀναλόγως τῷ ϑυμῷ τοῦ Διός. "Ετε δὲ καὶ 
ἀξιωματικὴ διὰ τὸ πάντως, ἀποφατιχῶς γὰρ ἔχει ὡς ἐπὶ ὁμολογουμένῳ πράγματι. (Vers. 452.) Ὅτι 
δειλίας ἄχρας δειχτικὸν τὸ, ὑμῶν δὲ πρίν aso τρόμος ἔλλαβε φαίδιμα γυῖα, πρὶν πόλεμον τε ἰδεῖν 
πολέμοιό τε μέρμερα ἔργα" ἀνωτέρω δὲ παρῳδηϑὲν τὸ, ov μὴν κἀμετόν γε μάχῃ ἐνὶ κυδιανείρῃ zai 
ἑξῆς ὄνειδός ἐστι τῶν εὐλαβηϑέντων μάχην. (Vers. 455.) Ὅτι τὸ, πληγέντε χεραυνῷ, ῥηϑὲν ἐπὶ 
Ἥρας καὶ "Aves, ὡς καὶ προδεδήλωται, ᾿Αττιχῶς δίκην ἀρσενικοῦ ἢ οὐδετέρου ἐσχημάτισται. καὶ 

“Ἡσίοδος δὲ οὕτω φησί: προλιπόντε ἀνϑρώπους αἰδὼς καὶ γέμεσις, χαὶ Liginious ταὐτὰ ἔχοντε 
γράμματα, ἤγουν ἔχουσαι αἱ δύο αἰδοί. καὶ ἡ τοῦ “Σοφοκλέους δὲ ᾿Πλέχτρα ἐφ᾽ ἑαυτῇ xci τὴ ἀδελφὴ 
λέγει" ἴδεσϑε τὠδε TO κασιγνήτω, ἤγουν ταύτας τὰς αὐταδέλφας" τούτω χρὴ τιμᾶν, ὦ ψυχῆς ἀφει- 

δήσαντε, O ἐστι ταύτας et ψυχῆς ἀφειδήσασαι. χαὶ οὐ ταῦτα μόνον. χαινοτομοῦσιν ᾿ἀττιχοὶ, ἀλλὰ 3o 

χαὶ εὐθείας ἑνιχὰς ἀῤῥενικὰς τῇ προφορῷ xD Av ὑνοντὲς ἡ κλυτὸς χαὶ ἡ γενναῖος HA χαὶ ἡ ἀδελφὸς 

20 δὲ, ἧς δυϊχὸν παρὰ Σοφοκλεῖ τὼ ἀδελφώ" χαὶ ἄῤῥενα δὲ ἄρϑρα τοῖς VOTE ᾿προσαρμόξουσι τὼ 
γυναῖχε λέγοντες χαὶ TO χεῖρε καὶ τὼ ϑεὼ, τουτέστι τὰς ϑεὰς τὴν Uds x«i τὴν Κόρην. 

(Vers, 458.) Ὅτι γοργὰ πάρισα .xci ἐνταῦϑα τὸ, πλησίαι ἥσϑην, κακὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσϑην, 
" Hoo δηλαδὴ χαὶ ᾿ϑηνᾶ. λαλεῖ δὲ οὕτω πρὸς κάλλος ὁ m ποιητηὶς.» ἁβρυνόμενος οἷς ἡ ὀργὴ αὕτη κατὰ 
τὸ αὐτῷ ϑελητὸν γίνεται. Ὅρα δὲ τὸ πλησίαι γενόμενον ἀπὸ τοῦ ὁ πλησίος ἀρσενικοῦ ὀνόματος, ἐξ οὗ 
χαὶ τὸ nÀ ησίον ἐπίῤῥημα; ὁμοίως τῷ ἐναντίος ἐναντίον. χρῆσις δὲ τοῦ πλησία καὶ παρὰ “Σοφοκλεῖ ἐν τῷ" 
παρούσης τῆσδε πλησίας ἐμοί" καὶ ἐν τῷ, πλησίοα τῷ νυμφίῳ. ( Vers. 459.) Ὅτι ἐν τῷ, ἤτοι * Ad gvatq 

ἀχέων ἦν, οὐδέ τι εἶπε, τρόπος ἐτυμολογίας ἐστί. τὸ γὰρ ἀκέων, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ φαίνεται, TOUTÜV 
ἐστι τῷ ἀχήν. αὑτὸ δὲ γίνεται ἀπὸ τοῦ ἃ στερητικοῦ χαὶ τοῦ χαίνειν. τὸ δὲ μὴ χαίνειν ὅλως ταὐτόν áo 
ἐστι τῷ μηδέν τι εἰπεῖν. xoi ἄλλως δὲ, εἰ χαίνειν ἐστὶ τὸ λέγειν xata τινα παρακολούϑησιν, διὸ καὶ 
ὡς ἀπὸ τοῦ φῶ τὸ λέγω πρόφασις, οὕτω ἡ αὐτὴ χαὶ ἀπὸ τοῦ χαίνω προχάνγη χατὰ τοὺς τοῦ Σοφο- 

χλέους ὑπομνηματιστὰς παρ᾽ o χεῖται καὶ τὸ, ἀνοιμωχτὶ χανεῖν τὰ δεινὰ, 0 πέρ ἔστι δεινοὺς λόγους 

ἀρὰς ὕβριν εἰπεῖν, εἴη bM ete g cn ἀκὴν τὸ ἐκ τοῦ μὴ χαίνειν γενόμενον ταὐτὸν τῷ ἀφώνως. χαὶ 

30 χα" τὰ Σοφοκλὴν εἰπεῖν, ἀλόγως. 0 κεῖται ἐν τῷ δευτέρῳ Οἰδίποδι ταὐτὸν ὃν τῷ ἀλαλήτως.. ᾿Ιστέον δὲ 

ὅτι ἐκ τῶν εἰρημένων ἔστι λογίσασϑαι, ὡς εἴη ἂν ταὐτόν τι τὸ προχαίνειν καὶ τὸ ὁ προφασίξεσϑαι,, ὧν τὸ 

νυ μων“ --- πων 
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μὲν ἐχ τοῦ χατάρχοντος. , τὸ δ᾽ ἐκ τοῦ ἐφεπομένου λέγεται. διὸ xoi ἀχανὴς Ἱστασϑαί τις λέγεται vr 
TOU ἄφωνος. εἰ δὲ καὶ προέχέσϑαι τὸ προφασίξεσϑαι λέγεται, ἀλλὰ τοῦτο τροπῆς ἐστίν. ὡς γὰρ 

ὃ μαχόμενος προΐσχεται εἴτουν προβαλλεταί τι ἑαυτοῦ ὅπλον πρόβλ μα, οὕτω προὔχεται λόγον τινὰ ὡς 
οἷον βοηϑητικὸν πρόβλημα ὃ προφασιζόμενος. Σ)μείωσαι δὲ καὶ ὅτι πρὸ ὀλίγου ἐϑυμομάχει μὲν 

᾿4ϑηνᾶ, ἡσύχαξε δὲ "Hoc οἷα χαίρουσα οἷς ἐχείνη ἔλεγε χατὰ Διὸς, ἐνταῦϑα δὲ τῆς ̓ “3ϑηνᾶς σιγώσης 

ἐχρήγνυσιν αὕτη ϑυμόν. OV ene 460. ) Ὅρα δὲ x«i οἷον ὁ φρόνιμος. ἢν μὲν γὰρ ̓ ϑηνᾶ σχυξομένη 

Διὶ πατρὶ, χόλος δέ μιν ἄγριος lost, οὐ τολ μῷ δὲ κατὰ πρόσωπον ἀντιλέγειν τῷ πατρὶ αἰδοῖ καὶ δέει 

αὐτοῦ, εἰ χαὶ πρὸ τούτων ἀπόντα ἔσκωπτε. τῆς δέ γε ἽΗρας 1 περιγίνεται ὃ συνήϑης χόλ ος χαὶ οἱ λόγοι 

τυραννήσαντες προέρχονταυ, φαῦλοι δορυφόροι ϑυμοῦ, δεσπότου χαχοῦ. φησὶ yaQ * Ἥρῃ δ᾽ οὐκ ἔχαδε 

στῆϑος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα" αἰνότατε Κρονίδη χαὶ τὰ ἑξῆς» ὡς περ χαὶ ἢ Ἴρις πρὸ μιχροῦ αἷνο- 40 

τάτην eins τὴν ἀϑηνᾶν. ᾿Ιστέον δὲ € ὅτε, ὡς πέρ τὸ ἀπέων ἣν ἡρμήνευται διὰ τὸ, οὐδέ τι εἶπεν. οὕτω 

χαὶ τὸ σχυζομένη διὰ τοῦ, χόλος δέ μὲν ἄγριος jiget" σχύξεσϑαι γὰρ τὸ χόλῳ αἱρεῖσϑαι. γίνεται δὲ! ἴσως 

μὲν καὶ παρὰ τὸ κύων πλεονασμῷ TOU 0, ἵνα ἢ σχύζεσϑαι τὸ κύνεόν τινα σχεῖν ἢ ϑὸς a κυνῶπα εἶναι; 
ὅϑεν xal τὸ ἐπισκύνιον, ὡς ἀλλαχοῦ δηλοῦται, μάλιστα δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς παρὰ τὸν Σχύϑην, ὡς 

τῶν Σχυϑῶν μάλιστα ἑτοίμων ὄντων χολᾶν. καιρίᾳ δὲ οὔσῃ τῇ λέξει ἐπιμένει ὃ ποιητὴς, ϑέμενος 
αὐτὴν καὶ uer ὀλίγα. Ἔνθα καὶ δοκεῖ συγκροτεῖν εἰς τὸ ἀπὸ τοῦ κυνὸς εἶναι τὸ σχύξε «gat. εἰπὼν γὰρ, 
οὐ σκυζομένης ἀλέγω, ἐπιφέρει εὐθὺς ὡς οἷον ἐτυμολογικῶς τὸ, ἐπεὶ οὐ σέο κύντερον ἄλλο. Τὸ δὲ, 

χόλος ἢ ἥρει, Ἥρῃ δ᾽ οὐ κέχαδε χόλον στῆϑος, οἵου σχήματός ἐστιν, εἴρηται καὶ ἐν 10, ἔδδεισαν μάκα- 

ρὲς ϑεοὶ, οὐδ᾽ ἔτ Mat ( Vers. 461. ) 10 δὲ, ov x: ἔχαδε χόλον, ὡς ἐπὶ ἀγγείου εἴρηται. οἱονεὶ γάρ 
φησι πλεονάσας ὃ χόλος ἐ ἐξ ὑπερξέσεως ἀπήφρισεν ὕβρεις, ἢ δὲ κέχαδε μετὰ τοῦ αὶ ἵνα ἢ μέσος mapa- 

Xxé(utVOGg, ἀπὸ TOU χῶ χάζω τὸ χωρῶ, ὡς φράζω πέφραδα, χλάζω χέχλαδα παρὰ Πινδάρῳ, ἢ ἔχαδε 

δεύτερος ἀόριστος τοῦ αὐτοῦ ῥήματος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι πάνυ ἀστειότερον καὶ βαϑύτεκρον τοῦ, ἔπος 50 
φύγεν ἕρκος, ὀδόντων, τὸ, οὐ κέγαδε στῆϑος χόλον, δηλοῦσι δ᾽ ὅμως ἄμφω λαλιὰν ἄκαιρον. πλὴν 
ἐκεῖνο μὲν τὴν ἁπλῶς, τοῦτο δὲ τὸ τῆς Ἥρας τὴν ἐξ ὑπερβολικοῦ χόλου. ἐν ἀμφοῖν δὲ ψεκτὸν τὸ ἀϑυ- 

θόγλωττον χαὶ xe Ὅμηρον εἰπεῖν ἀκριτόμυϑον, & πὲρ ὃ πάσχων λέγοιτ᾽ ἂν καὶ ἀπύλωτον ἔχειν 

στόμα κατὰ τὸν κωμικὸν φάναι. m 463.) Ὅτι δηλωτικὸν i ὑπεροχῆς τὸ, εὖ νυ, ἤγουν καλῶς δὴ 
καὶ ἡμεῖς ἴδμεν O τοι σϑένος οὐκ ἐπιεικτὸν, ἤγουν ὅτι σοι τὸ σϑένος οὐδενὶ εἴχει ἀλλὰ πάντων 

ὑπερέχει. γρησιμεύσει δέ ποτε καὶ τὸ ἐφεξῆς, ἀλλ᾽ ἔμπης τῶν δεῖνα ὀλοφυρόμεϑα καὶ ἑξῆς, ὡς προ- 
γέγραπται. ᾿Ενταῦϑα δὲ σημείωσαι, ὡς Εὐριπίδης μέν φησι, τὸν αὐτὸν λόγον ἔκ τε δοκούντων ἰόντα 
καὶ ἐκ μὴ δοκούντων, οὐ ταὐτὸν σϑένειν. ἔστι δέ τινα τὸ ἐχείνου παρῳδήσαντα εἰπεῖν, ὡς ὁ αὐτὸς 
λόγος ἔχ τε τῶν εἰχόντων τοῖς κρείττοσι καὶ ἐκ τῶν ἀντιπιπτόντων λεχϑεὶς οὐ ταὐτὸν σϑένει. ἰδοὺ γὰρ 
ἡ Ἥρα φϑέγγεται μὲν αὐτὰ ἐκεῖνα ὅσα καὶ ἡ ᾿4ϑηνᾷ ἐν ἀρχῇ ταύτης τῆς ῥαψῳδίας, τὸ μὲν σϑένος 
ὁμολογοῦσα τοῦ Διὸς, ὀλοφύρεσϑαι δὲ ὑπὲρ ᾿“Ιχαιῶν λέγουσα, εἰ κακῶς ὄλωνται, ἀλλ ὅτι dO nva μὲν 
ἐχεῖ προοιμιάσατο κολακικώτερον, “Ἥρα δὲ νῦν τραχύνασω τὸ προοίμιον ἐλάλησε, διὰ τοῦτο ἐκείνη 
Ἀμὲν εἰς μειδίαμα κινεῖ τὸν Δία καὶ ϑάρσει φίλον τέκος ἀκούει καὶ ἑξῆς, ἡ δὲ Hoe σχορακίζεται xal 60 
ἀκούει τὰ μὴ φίλα, ἐν οἷς σημείωσαι καὶ οἷα δίναται τὸ προοίμιον, εἴ nep ZO nva μὲν φιλεῖται προοι- 
μιασαμένῃ τεχνικῶς, "Hoa δὲ δυσπραγεῖ, ὡς ἐκ προοιμίων λυπήσασα. (Vers. 464.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, ἀλλ᾽ 
ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεϑα, ἤγουν ὑπὲρ Δαναῶν, ἢ γάριν Δαναῶν, ὅμοιόν ἐστι tQ, χωόμενον εὐξώ- 
ΠΣ γυναικὸς, ἤγουν λυπούμενον ἕνεκεν τῆς Βρισηίδος. "(Vers. 4 70. 564. ) Ὅτι σχῆιια Ὁμηρικῆς προανα-7 24 
φωνήσεως χαὶ τὸ, ἠοῦς δὴ καὶ μᾶλλον, ἤγουν ἐκ πρωίας αὔριον, τὸν Δία ὄψεαι ὦ Ἥρα δηλαδὴ, ὀλλίντα 

"foytlove οὐ γὰρ πρὶν πολέμου, φησὶν, ἀποπαύσεται ὄβριμος" Drop, πρὶν ὄρϑϑαι, ἤγουν διεγηγέρϑαι 
παρὰ ναῦφιν, ἤγουν ἀπὸ yo Aaa, ὅτε ἡ μάχη πρὸς αὐταῖς ναυσὶν ἔσται Πατρόκλου ϑανόντος" ὡς 

γὰρ ϑέσψατόν ἐστι. Καὶ t ὅρα κἀνταῦϑα μνήμην ᾿Αχιλλέως τὴν συνήϑη τῷ ποιητῇ, καὶ ὕτι συνεχεφαλαιώ- 

σατο προεκϑετιλχῶς ὅπως πιϑανῶς διασκευάξει. τὰ ἐφεξῆς. χεῖται δ᾽ otn xci τὸ προϊστορηϑὲν στεῖ- 10 

γος τὸ μεταξὺ τῆς τάφρου χαὶ τοῦ τείχους , 0 xci αἰγότατον λέγει διὰ τοὺς ἐχεῖ γενησομένους. φόνους. 

(Vers. 477.) Τὸ δὲ, ὡς γὸρ ϑέσφατόν ἐστι, τὴν τοῦ Διὸς ὑποδηλοῖ βουλὴν ἀλληγορικῶς. ταὐτὸν γὰρ 
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εἰπεῖν, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλὴ, καὶ, ὡς γὰρ ϑέσφατόν ἐστι. Ὅτι τὰ τοῦ Διὸς πρὸς τὴν "Hoav λεχϑή- 

σεταί ποτὲ παρῳδηϑέντα χαὶ παραποιηϑέντα δεξιῶς ἐπὶ προσώπου φορτικοῦ ἀχχιζομένου καὶ προς- 

20 ποιουμένου χωρισμὸν, ὁποῖος ἣν τις πρὸ βραχέων τῇ "Ἥρᾳ Διὸς ἀμφὶς καϑημένῃ. φησὶ γάρ᾽ σεϑεν 
δ᾽ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω χωομένης s οὐδ᾽ εἴ χε τὰ νείατα πείραϑ' i ἵχηαι young Ac πόντοιο, iv ᾿Ιαπετὸς τε 

Κρόνος τε ἥμενοι οὔτ᾽ αὐγῆς, ἤγουν «v; cis , ὑπερίονος ἠελίοιο τέρπονται οὔτ᾽ ἀνέμοισι, abis 
Pon Τάρταρος ἀμφὶς. ἢ ἤγουν ἀμφὶ αὐτούς" οὐδ᾽ ἣν ἔνϑ' ἀφίκηαι ἀλωμένη., οὔ σευ ἔγωγε σκυζομένης 
ἀλέγω, ἐπεὶ οὐ σέο κύντερον ἄλλο, ἤγουν χαλεπώτερον i Ἢ κυρίως ἀναιδέστερον, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ σαφῶς 
δηλοῦται. ( Vers. 483.) Koic ὕρα ὡς ὁ ποιητικὸς Ζεὺς τόποις τὸ φοβερὸν διαφόροις κατεμέρισε , πρὸ 

μὲν ὀλίγων ἀπειλησάμενος" "Hoc xaL ᾿ϑηνᾷ διὰ τῆς [Ιοιδὸος, ἐνταῦϑα δὲ δεινὸς προσενεχϑεὶς τῷ "Hoc 

δι᾿ ἑαυτοῦ, τραχυνϑησόμενος δὲ ὁμοίως xci ἐν τοῖς ἑξῆς. πολλαχοῦ δὲ καταμέριςειν οὕτω τὰς αὐτὰς 

ἐννοίας εἴωϑεν ὁ ποιητής. ( Vers. 481.) 'Ev δὲ τοῖς ῥηθεῖσιν ὕρα καὶ ὅτε τὸν Τάρταρον, ὡς zai προε- 
δηλώϑη, ὑπόγειον ἐν βάϑει ἀέρα ὁρίζεται ἡλίῳ ἀφώτιστον, βάϑους poat iy TOU περὶ τὰ νξίατα 

πέρατα γῆς xai πόντου. (Vers. 479.) ᾿Ιαπετὸς δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἡ ó ξυχινησία τοῦ οὐρανοῦ 

παρὰ τὸ ἵεσϑαι xai πέτεσϑαι" Κρόνος δὲ ὃ τῶν λοιπῶν ἀνωτάτω πλανητῶν, ὃς ὑπὸ γὴν. ἐνεχϑεὶς ἐν 

ὅο τῷ τὴν ἀπλανῆ στρέῳ soa, κατωτάτω γίνεται χαὶ οἷον ταρταροῦσϑιαι τηνιχαῦτα δοκεῖ ἅμα τῷ Ἀοὺ- 

θανίῳ ἡμισφαιρίῳ περὶ 0 τύχῃ ἐκεῖνος εἶναι. καὶ τοῦτο μὲν ἀεὶ γίνεται, οἷα ποτὲ μὲν ἀνωτάτω αὐτῶν 
ὄντων, ποτὲ δὲ κατωτάτῳ στρεφομένων. ὁ δὲ μῦϑος τὸ φυσικῶς quippe zai διηνεκῶς κατὰ τὸ πάλιν 
καὶ πάλιν τὴν pnUtiaa» δηλαδὴ τοῦ ᾿ἰαπετοῦ xoi Κρόνου χατένεξιν εἰς κόλασιν ἐκέίγοις ἀπονέμει, καὶ 

ὡς χκαϑάπαξ χάτω ῥιφέντας ἐχεῖ μένειν φησὶ τοῦ n HRS ψευδόμενος ἐπί τι χαὶ αὐτός. ( Vers. 478.) 

Ὅρα δὲ τὸ νείατα πείρατα, ἤγουν ἔνϑα καὶ ἡ ἀπείρων γῆ τελειοῦται. εἴρηται γὰρ πρὸς διαστολὴν 

ἑτέρων D ἑράτων χελεύϑου χαὶ ὁδοῦ, ἅ περ οὐκ ἤδη καὶ νείατα. ( Vers. 477. ) Καὶ ὁ ὅτι τὸ αὐτὸ ἀλεγίζω 
εἶπε xci ἀλέγω διὰ τὸ τῶν λέξεων ἰσοδύναμον, χαὶ τὴν χωομένην δὲ σχυζομένην εἶπεν ἑρμηνείας χάριν 
καὶ τοῦ ταὐτοδυνάμου τῶν μετοχῶν. καὶ τοιαῦτα μὲν ταῦτα. ἡ δὲ ῥηθϑεῖσα τοῦ Διὸς ἔννοια ὑπερ,ϑολικὴν 
τινα ἔχει ἀστειότητα, φαμένου ὡς εἰπεῖν ὅτι οὐ μόνον εἴ περ ἀμφὶς ἐμοῦ ἕζεσίδαι ϑξλεις κατὰ βραχύ τι 
διάστημα, οὐδέν μοι μέλει, ἀλλ᾿ οὐδὲ εἰ τὸν Τάρταρον αὐτὸν ὑποδύσῃ. ( Vers. 482.) ᾿Εν δὲ τῷ, οὐδ᾽ 
ἢν ἔνϑ᾽ ἀφίχηαι, oU σευ ἔγωγε ἀλέγω, περιττὴ συνήϑως καὶ Ὁμήρῳ κατὰ ᾿Αττιχοὺς ἢ οὐ ἄρνησις, 

4o "( Vers. 484.) Ὅτι μέγαν εἶναι τὸν ϑυμὸν τῶν ἱπερεχόντων δηλοῖ 0 ποιητὴς καὶ ἐν οἷς ποιεῖ τὴν ϑρα- 
συτάτην " Hoav σιωπῶσαν, ἐφ᾽ οἷς ὁ Ζεὺς ὀργίζεται. φησὶ γάρ" τὸν δ᾽ οὔτι προσέφῃ λευκώλενος "Hygi, 
οὐ ταχὺ μὲν οὕτω ϑρασυνϑεῖσα, ϑᾶττον δὲ 1) λόγος δειλιάσασα κατὰ τοὺς ϑρασυδείλους καὶ ψοφο- 
δεεῖς, οἷα καὶ αὐτὴ πτοηϑεῖσα,γ, μὴ ἅμ᾽ ἔπος Gu. ἔργον ἔσται τῷ ἀπειλησαμένῳ Διί, Σημείωσαι δὲ ὡς 
οἰχονομιχῶς οὕτω πεποίηται, ἵνα παυϑῇ πιϑανῶς ἡ μυϑοποιια. εἰ μὴ γὰρ φόβος ἐπεστόμισε τὴν 

50" H*oav, ἐξηνέχϑη ἂν ἡ ποίησις καὶ εἴς τε χακόζηλον. ( Vers. 485.) Ὅτε τὸ &v ὁ ἥλιος περιφράζων 
Ὅμηρός φησιν" ἔν δ᾽ ἔπεσεν ᾿Οχεανῷ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, ἕλκον νύχτα μέλαιναν ἐπὶ ζειδωρον 
ἄρουραν. (Vers. 456.) Καὶ ὅρα τὸ ἐνέπεσεν ἀστείως λεχϑὲν διὰ τὴν ἐξ ὕψους κατένεξιν" ὁμοίως καὶ 
τὸ ἕλκον. τὸ γὰρ ἕλκον ἑλχόμενόν τι ἕλκει, ὡς καὶ ἡ τοῦ φωτὸς δύσις τὴν νύχτα ἐφέλχεται" ἅμα γὰρ 
ἡλίου κατάδυσις, ἅμα Grotog. ἀστείως δὲ τὸ ῥηθὲν ἔφη 0 ποιητὴς ὡς ἐπί τινος σώματος ἐν τῷ καϑίε- 

θο σϑα’ εἰς βάϑος ἐφελκομένου ἀλλο τι σῶμα, ὁποῖον ἡ χλεψύδρα κατὰ βυϑοὺῦ, ét δὲ καὶ ἡ ἄγκυρα καὶ 

ὃ βολίζων μόλυβδος καὶ ὃ καδδίσχος, οἷς συγκαϑέλκεται xci συγκαϑίεται ἡ ἱμονία. οὕτω γάρ πως 
φησὶ καὶ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ὃ ἐστιν αὐτὸν τὸν ἥλιον τῷ ὠχεανῷ ἐμπίπτοντα ἕλκειν νύκτα, ὑποκαταβὰς 

7250: "ἁπλοϊκῶς φράζει, ἔδυ φάος καὶ ἐπήλυϑε νύξ. (Vers. 485.) ᾿Ωχεανὸς δὲ ἀλληγορικῶς χκανταῦϑα 
ὁ διανοητὸς κύχλος, ὁ τὸ τοῦ κόσμου φανερόν τε χαὶ ἀφανὲς ὁρίζων, ἤγουν τὸ ὑπὲρ γῆς ἡμισφαίριον 
καὶ τὸ ὑπὸ γῆν. (Vers. 487. ) Ὅτι Τρωσὶ μὲν ἀέχουσιν ἔδυ φάος, ᾿ἀχαιοῖς δὲ ἀσπασί)) τρίλλιστος ἐπή- 
λυϑὲ νὺξ ἐρεβεννή. τούτους μὲν γὰρ τὸ χνέφας ἔσωσεν, ὡς ὁ ἽἜχτωρ ἐρεῖ, οἱ δὲ Towec εὐτύχουν ἐν 
ἡ μέρᾳ γικῶντες. διὸ οὐδὲ ἤϑελον δῦναι τὸν ἥλιον. ὁ δὲ λόγος οἰχεῖος ἐπὶ πάντων, ὧν τοὺς μὲν. «εὐτυ- 

ιοχοῦνλτας, τοὺς δὲ δυστυχοῦντας παύει TOU ἔργου D νύξ. ( Vers. 488.) Τρίλλιστος δὲ ἐν δυσὲ À κατά 

τινα τῶν ἀντιγράφων ἡ πολυλιτάνευτος, ἐκ τοῦ τρία, ὃ δηλοῖ τὰ πολλὰ,, καὶ ταῦ λίσσεσϑαι τὸ παρα- 
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καλεῖν. χεῖται δὲ ἡ λέξις καὶ παρὰ τῷ περιηγητῇ. καὶ ἡ λιτὴ δὲ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ γινομένη ῥήματος, εἰ 
μὴ ἄρα ἐκ τοῦ λίτω παράγεται, ὑποστολὴν ἔπαϑε τοῦ 6 ὁμοίως τῷ ̓ πήριτος xvgiov , 0 περ ἐν Ὀδυσ- 
σείᾳ κεῖται δοχοῦν παρῆχϑαι £x τοῦ ἐριστὸς κατὰ τὸ Νήριτον ὄρος τὸ οἷον ἀνέριστον διὰ τὸ δασὺ τῆς 

ὕλης. ᾿Ιοτέον δὲ ὡς ἐπεὶ τὰ τρία καὶ πολλά εἰσιν, εἰ καὶ "μὴ ἀντιστρέφει ὃ λόγος, διὰ τοῦτο τὸ τρίλι- 
στον καλῶς καὶ πολύλιστον λέγεται, ὡς ἐν ᾿Οδυσσείᾳ κεῖται. οὕτω δὲ καὶ τὴν τριγλώχινα τοῦ Ποσει- 
δῶνος τρίαιναν πολυγλωχιγά τις λέγει ποιητής" καὶ τρισάϑλιος δὲ τῷ αὐτῷ λόγῳ ὁ κατὰ πολὺ ἄϑλιος" 

καὶ τρισμάκαρες δὲ Δαναοὶ οἱ λίαν μακάριοι. τοιαῦτα δὲ καὶ ἕτερα οὐκ ὀλίγα, ἐν οἷς καὶ ὃ παρὰ τῷ 
κωμιχῷ τρισχαχοδαίμων xoi ὁ ἀνάπαλιν τρισόλβιος. τοιαῦτα δὲ καὶ & περ τῶν τις παλαιῶν ἔϑετο 
παραδείγματα βλασφημιῶν τῶν ἀπὸ ἀριϑμοῦ, οἷον, τρισεξώλης ὃ πάνυ ἐξώλης, καὶ τριπέδων ὁ πολ- 
λάκις πεδηϑεὶς κακοῦργος δοῦλος, ὃς καὶ πέδων πέδωνος ἐν ἁπλότητι λέγεται καὶ στίγων εἴτουν στιγμα- 
τίας. φέρει δὲ καὶ ἀπὸ χρήσεως τοῦ κωμιχοῦ τὸ παλίμβολος τρίπρατος καὶ πολλάκις ἀπημπολημένος. 

Σοφοχλῆς δὲ τρίδουλον τὸν ἐκ προγόνων δοῦλον ἔφη, ᾿Αἰναχρέων δὲ τρισχεκορημένον τὸν πολλάχις 
ἐκσεσαρωμένον, ᾿ἀρχίλοχος δὲ τρισοιξυρὴν. πόλον ἔφη τὴν Θάσον; “Ἱππώναξ δὲ τὸν τρία ὑπεραναβὰς 
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ἀριϑμὸν ἑπτάδουλον ἔφη τινά. ὑπὲρ δὲ ταῦτα ἔστι τὸ τοῦ xot "χοῦ εἰπόντος" τρίπαλαι καὶ δεχκάπαλαι ἀο 
xai μυριόπαλαι. ( Vers, 489. ) Ὅει συσχευάξζων μακρόϑεν᾽ Ὅμηρος τὴν τοῦ “Ἕκτορος ὑπὸ τῷ ᾿Αἀχιλλεῖ 
πτῶσιν, ἣν οὐκ ἂν ἔπαϑεν εἰ μὴ ἐθάῤῥησεν ἀντιστῆναι, πλάττει αὐτὸν ἀπὸ τῆς ἄρτι ϑάρσυνον διὰ 
τὸ ϑέσφατον καὶ εἰς τόσον χαταϑαῤῥοῦντα τῶν ᾿Αχαιῶν, ὡς μηκέτι ἐθέλειν ἀναδραμεῖν εἰς τὴν πόλιν, 

ἀλλὰ μαχρὰν αὐτῆς αἰϑριοχοιτεῖν, ἵνα ταχὺ ἕωϑεν ἐπιτρέχῃ τοῖς ἐγθροῖς. καὶ δὴ νικῶν κατὰ τὴν τοῦ 
Διὸς βουλὴν καὶ οὕτω γφονηματισϑεὶς xci ἐπαυξήσας τὸ ϑάρσος τολμήσει. πιϑανῶς ἐν τοῖς ἑξῆς ἀντι- 

στῆναι τῷ Api χαὶ πεσεῖται. quei γοῦν" (Vers, 491.) Τρώων δ᾽ αὐτ᾽ ἀγορὴν ποιήσατο φαίδιμος 

Esto, γόσφι γεῶν ἀγαγὼν ποταμῷ ἐπὶ δινήεντι, ἐν dig OU δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος, ἤγουν 
ἔνϑα τόπος ἦν καϑαρεύων γεχρῶν. συντάσσεται γὰρ χαϑ' v "περβατὸν, ἐν καϑαρῷ γεχύων, ὕπου διε- 
φαίνετο χῶρος, ἤτον διαφανὴς, ἢν. ἕξερον δὲ οὕτως" ὅϑι νεκύων, ἤγουν ἔνϑα τῆς τῶν νεχρῶν. πτώ- 

σεως, ἦν διαφαινομένη ἡ γῆ. ὃ πέρ ἐστι ἑρμηνεία τοῦ ἐν καϑαρῷ. ἄλλοι δὲ τὸ διεφαίνετο γενικῇ συν- 
τάξαι τολμήσαντες φασίν" ἕνϑα διξοραίνετο νεκύων ὃ χῶρος, ἤγουν ἔνϑα καϑαρὰ νεχρῶν ἦν ἡ γῆ. χαὶ 
ἀληϑῶς πολλαὶ κοιναὶ συντάξεις καινοτροποῦνται παρὰ τισιν. ᾿Αττικοὶ γοῦν τὸ ὑπερορᾶν αἰτιατιχῇ 
ἀσυνήϑως συντάσσουσιν. οὕτω δὲ καὶ τὸ ἀνέχεσϑαι. οἱ δ᾽ αὐτοὶ καὶ τὸ ἀρέσχειν δοτικῇ φιλοῦν συνεῖναι 
κατὰ αἰτιατικὴν προάγουσι. Σοφοκλῆς" ἀλλ ἐμέ γε ἡ στονόεσσα ἀηδὼν ἄραρεν, ὃ ταὐτὸν TQ, ἀρέ- 
σκει μοι. ὃ δ᾽ αὐτὸς καὶ ἐν τῷ, τοῖς ϑανοῦσιν ὠφελεῖν, οὐ συνήϑως συνέταξεν, ὡς οὐδὲ ἐν τῷ, perio 
τὸν ϑεόν. { eu 492.) Ὅει τὸ καταβῆναι τοῦ ἅρματος ἀποβῆναι φησιν ἐξ ἵππων ἐν τῷ" ἐξ ἵππων 

ἀποβάντες ἐπὶ aoa | αὖϑον ἄκουον, oi Τρῶες δηλαδὴ τὸν τοῦ "Exrogos. ( Vers. 4 94. ) Ὅτι δημη- 
γορεῖ μετὰ νίκην ὁ “ὄχτωρ γύχτωρ ὀρϑὸς ἐν ὀρϑοῖς τοῖς Τρωσὶν ἔγχος &vri σχήπτρου ἔχων τὸ τῆς 
ἀνδραγαϑίας c ὄργανον. ἡ δὲ δημηγορία v ὑπέρφρων χαὶ πολὺ τὸ ϑαῤῥος πρυβεβλημένη, ἐξ ὧν οἶδεν ὡς 
νῦν "ocio, xaxa πείσονται. ,ἀναῤῥιπίζει δὲ τῇ μνήμῃ τὸν ϑυμὸν καὶ κχατὰ Διομήδους τοῦ πρὸ 

μικροῦ ἀντιστάντος. πρὸ δὲ τοὐύτὼν συμβουλεύει πεισϑῆναι τῇ νυχτὶ καὶ δορπήσειν καὶ ἵππων ἐπεμελή- 

σέσϑαι. ἐϑέλει δὲ καὶ πυρὰ πολλὰ καίεσθαι, εἰπὼν καὶ τὴν αἰτίαν. εἶτα καὶ φυλακὴν τῆς πόλεως ἐπι- 

τάσσει. ἔστι δὲ τὰ τῆς δημηγορίας τοῦ “ἤχτορος τοιάδε" “Πχτωρ ἀγόρευε Διὶ φίλος, ἐν δ᾽ ἄρα χειρὲ 

ἔγχος ἔχεν. ᾧ ἐρεισάμενος ἔφη" κέχλυτέ μευ Ἰρῶες καὶ Δάρδανοι ἢ δ᾽ ἐπίκουροι" νῦν ἐφάμην γῆας t 

ὀλέσας χαὶ πάντας ᾿Ἡχαιοὺς GU ἀπονοστήσειν ποτὶ μίλιον ἠνεμόεσσαν. ἀλλὰ πρὶν κνέφας ἦλϑε, τὸ, 

ἤγουν ὕ περ, νῦν ἐσάωσε μάλιστα ̓ Αργείους καὶ νῆας "ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσσης, ἀλλ ἤτοι viv μὲν πει- ἢ 

ϑώμεϑα γυχτὶ μελαίνῃ» δόρπα τ᾽ ἐφοπλισύμεσϑα. αὐτὰρ καλλίτριχας ἵππους λύσαϑ᾽ ὑπ᾽ ἐξ ὀχέων, 
παρὰ δέ σφισι βάλλετ᾽ ἐδωδὴν , ἐκ πόλιος δ᾽ ἄξασϑε βόας καὶ ἔρια μῆλα καρπαλίμως, οἶνον δὲ μιελί- 
φρονα οἰνίξεσϑε, σῖτόν T ἐκ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγεσϑε, ὡς xcv παννύχιοι μέσφ᾽ ᾿Ηοῦς 

ἠριγενείης καίωμεν πυρὰ πολλὰ, σέλας δ᾽ εἰς οὐρανὸν inp, ur πὼς χαὶ διὰ νύχτα καρηχομύωντες 
reo φεύγειν ὁρμήσωνται ἐπ᾿ εὑρέα γῶτα ϑαλώσσης" μὴ μὰν ἀσπουδεὶ ye νεῶν ἐπιβαῖεν ἔχηλοι, ἀλλ 

ὡς τις τούτων γε βέλος καὶ οἴκοϑι πέσσῃ βλήμενος ἢ ἰῷ, 17) ἐγχεὶ ὀξυόεντι νηὸς ἐπιϑρώσχων, tva τις 

ΟΟΜΜΕΝΤΟΙΝ IL1AD. Tow. ΤΙ. Ff 

50 

60 

726 



220 ΡΑΨΩΙΔ41.4 Ο. Vs.495—510. 

στυγέῃσι xol ἄλλος Τρωσὶν ἐφ ̓ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδαχρυν᾽ one, καὶ ἑξῆς. Καὶ 0pm ὡς ὅμα 
τεῖχος “Ἑλληνικὸν ἅμα ἐπέλευσις Τρωικὴ, ὃ δὴ ἐϑέλει ὃ σοφὸς μεϑοδευτὴς Ὅμηρος. δοχεῖ δὲ οὕτω 

ταχὺ γενέσϑαι ἡ ἐπιδρομὴ διὰ τὸ ὑπόνοιαν, ὡς εἰχὸς, ἐγγενέσϑαι τῷ “ἤχτορι πάνυ δειλανδρήσαντας 

τοὺς ᾿Δχαιοὺς προβαλέσϑαι τὸ τεῖχος ἑαυτῶν ὡς οἷον εἰς συγκλεισμόν. στρατηγικῶς δὲ τῶν ἵππων 
106 "Exrog noui ϑεῖται πρὸ τῶν ἀνδρῶν, ὅ πὲρ πρὸ τούτων xoi ἡ ̓ Ανδρομάχη ἐδηλώϑη ποιεῖν εἰς 

αὐτόν. Τὸ δὲ ῥηθὲν ἔγχος τοῦ " Exropog πλείονος ἀξιῶν λόγου φησίν" ἔγχος ἔχ᾽ ἑνδεκάπηχυ, πάροιϑε 
δὲ λάμπετο δουρὸς αἰχμὴ χαλκείη», περὶ δὲ χρύσεος ϑέε πόρχης. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ μὲν ναυμάχον δόρυ 
πήχεών ἐστιν εἰκοσιδύο παρὰ τῷ ποιητῇ, τὸ δὲ πεξομάχον ἑνδεκάπηχυ. Ὡς δὲ τὸ ἔγχος ἔχεν ἐτυμο- 
λογικοῦ τρύπου ἐστὶ, πολλαχοῦ ἐφάνη. Τὸ δὲ λάμπετο, ἔχει xoi ἐνεργητιχὸν τὸ ἔλαμπεν. iur, δὲ 
χἀνταῦϑα ὴ ἐπιδορατὶς, ἤτοι ὃ μετὰ τὸ δόρυ, τουτέστι τὸ ἐκδεδαρμένον ξίλον, ἐστομωμένος σίδηρος, οὗ 

neg εἴ γε πάγχρυσος ὃ πόρκης καὶ μὴ ἑτεροίας ὧν ὕλης ἀλήλιπτο χρυσῷ, μεγαλοπρεπὴς ὁ ὁ Ἵβχτωρ, οὕτω 
τι μίαν ὕλην περιϑεὶς ξύλῳ καὶ σιδήρῳ τοῖς εὐτελέσιν. "ἔστι δὲ πόρκχης χρίχωμα συνεχτικὸν τοῦ ξύλου 

xol τῆς αἰχμῆς; οὗ ἡ ἐτυμολογίω προδεδήλωται. οἰχεῖον δὲ ἐπ᾿ αὐτοῦ τὸ περιϑέειν.. ἤτοι περικυκλοῦν, 
ὡς περ καὶ τὸ περιέναι; ὅϑεν ἴτυς ἡ περιφέρεια καὶ τὸ περιάγεσϑαι, ἀφ᾽ οὗ ἄγκιστρον περιηγὲς τὸ 
περιφερές. ἐκ δὲ τοῦ εἰρημένου ϑέειν καὶ ὁ ἐν Ὀδυσσείᾳ περιφερὴς ϑόλος καὶ ὃ κα aae δὲ, οὗ χρῆσις 

20 παρὰ πολλοῖς, ὃν δηλαδὴ ἀπαρτίξουσι κάλα ϑέοντα, ἤγουν ξύλα καὶ λύγοι περιηγμέδνοι ἐς κύχλον. 
ἐρείδεται δὲ τῷ ῥηθέντι δόρατι ὃ ἵρως οὐχ᾽ οἷα σκήπτρῳ βασιλεὺς δημηγορῶν, ἀλλ ὅσα καὶ βακτηρίᾳ 
κατάχοπος ἀνήρ. (Vers. 493.) Διὶ δὲ φίλος ὁ ἝἜχτωρ τά τε ἄλλα χαὶ μάλισϑ᾽ ὅτι ἀπὸ τῶν ἄρτι 
ὃ κατὰ πεπρωμένην Ζεὺς ὑπὲρ αὐτοῦ γίνεται. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι συχνοῖς παρίσοισι καὶ νῦν ὃ ποιητὴς 
καλλύνει τὸν λόγον, ἁβρότερον φράζων διὰ τὴν ἐν τοῖς ἄρτι λεγομένοις σεμνότητα, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ 
πειϑώμεθα, ἐφοπλισόμεσϑα, xci τὸ ἄξασϑε οἰγίζεσϑε λέγεσϑε. (Vers. 499.) Τὸ δὲ, ποτὲ Ἴ]λιον, 
διασαφητιχόν ἐστι τοῦ ἂψ ἀπονοστήσειν. (Vers 500.) Πῶς δὲ πείϑεταί τις vvxrl, προδεδήλωται. 
Ταὐτὸν δὲ νύκτα εἰπεῖν, καὶ χνέφας, ὃ σαῶσαι μάλιστα τοὺς ᾿Αργείους φησὶν, ὡς καὶ τοῦ τείχους μὲν 
χαὶ τῆς τάφρου καὶ τῶν σχολόπων καὶ τῆς κατὰ φύσιν δὲ ἠνορέης περισωσαμένων τοὺς ᾿ΔΙχαιοὺς, 
μάλιστα δὲ τῆς γυκτός. ( Vers.-503.) Τὸ δὲ δόρπα γένους μεταπλασμὸς, καϑὰ xci παρὰ “Σοφοκλεῖ 
τὸ σταϑμὰ καὶ τὸ ἔπαυλα. ( Vers. 504.) Ὁπλίσασϑαι δὲ ὅτι τὸ ἁπλῶς ED Me ,nÀ ἑισταχοῦ δηλοῦ- 
ται. Ἢ δὲ τῶν ἵππων λύσις πολλαχοῦ πέφρασται. ἔλυσαν γὰρ ἵππους αἱ fige, καὶ νῦν" λύσατε ἐξ 
ὀχέων, xci μετ᾽ ὀλίγα " λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ. ἐντεῦϑεν δὲ εἴληπται καὶ τὸ λύεσθαι, ἀφ᾽ οὗ λύτρα, οἷς οἱ 

30 αἰχμάλωτοι ὡς ἐκ δεσμοῦ λύονται. Παραβάλλειν δὲ ἐδωδὴν ἀντὶ τοῦ παρατιϑέναι, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ. 
Καὶ ὅρα ὡς καὶ ἐπὶ ἀλόγων κεῖται 7, ἐδωδὴ, οὐ μὴν οὕτω xci ἡ δαὶς, ὡς καὶ προδεδήλωται. 
( Vers. 505. ) Τὸ δὲ ἀξασϑε ᾿4ττικῶς ἐῤῥέϑη κατὰ πάϑος. ἄλλως γὰρ ἡ τοῦ ἄγειν κίνησις καὶ ἐνεργη- 
τικῶς κεῖται ἐν πολλοῖς παρὰ τῷ ποιητῇ. ( Vers. 506.) 'Ev δὲ τῷ, οἶνον οἰνίζεσϑε, καὶ μετ᾽ ὀλίγα δὲ, 
οἶνον οἰνίξοντο, παρέλκει μὲν τὸ οἶνον, οὐκ ἀσυνήϑως δὲ Ὁμήρῳ πέφρασται ᾿Αετικώτερον; ὡς χαὶ 
μὲτ ̓ θλίγα εἰρήσεται. χαινὸν δέ vt δοκεῖ ἑ ἐν τούτοις μὲν παρελκύσαι τὸν οἶνον, ἐν δὲ τῷ σῖτον σιγῆσαι 

τὸ ῥῆμα. ἐχρῆν γὰρ ἀκολούϑως τῷ, οἶνον οἰνίζεσϑε, καὶ. οἶνον οἰνίζοντο, εἰπεῖν καὶ σῖτον σιτεῖσϑε, 

xci σῖτον ἐσιτοῦντο. ὃ δὲ παρῆχε διὰ τὸ πάντῃ γνώριμον οἷα σύνηϑες ἔχων καὶ οὕτω λαλεῖν ἐλλιπῶς 
ἔν τὲ τῇ Ιλιάδι xod τοῖς χατὰ τὴν ᾿Οδύσσειαν. Οἶνον δὲ μελίφρονα εἰπεῖν, ὃ πέρ ἐστι κατὰ μέλε εὑφραί- 
γοντο, ὅμοιον ὡς εἰ καὶ μελιηδῇ φαίη τις. (Vers. 507.) Τὸ δὲ, ξύλα λέγεσϑε, 0 ἐστι συνάγετε, δοκεῖ 
&veníumav τὸ αὐτὸ ῥῆμα καὶ εἰς τὸ, σῖτον δ᾽ ix μεγάρων, ἵνα λέγῃ ὅτι σῖτον οἴχοϑεν λέγεσϑε. οὐδε- 
τέρου δὲ γένους τὸ σῖτον, δηλοῦν ἄρτους, οὐ μὴν τὸ ἀκατέργαστον σπόριμον. (Vers. 508.) TO δὲ 

Áo μέσφα, ἤγουν μέχρι, ᾿Ηοῦς, ἤτοι πρωίας, διασαφητικόν ἐστι τοῦ παννύχιοι. Ἀποιηταὶ δὲ μόνοι τὴν 
τοῦ μέσφα λέξιν φιλοῦσιν. (Vers. 509.) .Η δὲ παραγγελία τοῦ πυρὰ χαίεσϑαι γένεται, ὡς ἂν μὴ 

λάϑωσι φεύγοντές, φησιν, οἱ ᾿Αχαιοὶ, ἀλλὰ χαταλάμπωσιν αὐτοὺς τὰ πυρὰ xol οὕτω φαίνωνται , διὰ 
τὸ χαὶ πολλὰ εἶναι αὐτὰ χαὶ μεγάλα δὲ, ὡς εἰκός. ἄλλως μέντοι ἀστρατήγητος ἡ συμβουλή. οὗ μᾶλλον 

γὰρ οἱ τὰ πυρὰ καίοντες τοὺς ἐν σχότει ὁρῶσιν, ἢ ὑπ᾽ ἐχείνων δρῶνται. (Vers. 510.) Τὸ δὲ διὰ 
γύχτα ἀντὶ τοῦ κατὰ νύκτα. πρόϑεσις γὰρ καὶ νῦν ἀντὶ προϑέσεως εἴληπται, ὥς περ καὶ ἐν τῷ, 
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ἐπ᾿ εὐρέα νῶτα ϑαλάσσης. (Vers. 911.) Τοῦ δὲ ὁρμήσωνται συνηϑέστερον τὸ ὁρμήσωσιν ἔνεργητε- 

κῶς λεγόμενον. ( Vers. 512. ) "Aonovód δὲ ἀντὶ τοῦ ῥᾷον καὶ ἀμογητὶ καὶ δίχα καχοπαϑείας χαὶ κατὰ 
τὸν ποιητὴν ἡσυχῇ. τοῦτο γὰρ ἐμφαίνεται διὰ τοῦ ἕκηλοι. (Vers. 513.) Τὸ δὲ, ἀλλ᾽ ὡς τις, ἢ ἀντὶ 
τοῦ ἀλλ ὅπως, ἢ κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἀντὶ τοῦ ἀλλὰ πάντως καὶ λίαν. Πέσσειν δὲ βέλος τὸ ϑερα- 
πεύειν. τὰ γὰρ πρὸς ϑεραπείαν, gei, γενόμενα ἕλκη πέττεσϑαι λέγεται. νοεῖται δὲ xol ἀντὶ τοῦ 
παρακχατέχειν ὁμοίως τῷ, χόλον καταπέψῃ. (Vers. 514.) Τὸ δὲ, βλήμενος à ἰῷ, ἢ ἔγχεϊ, οὐκ ἐπεξ- 
DELIS uiv πᾶσι βέλεσι, βάλλεται γάρ τις xci λίϑῳ καὶ σχώλοις ἐπαφιεμένοις. Φυγὴν δὲ καταψηφί- 
ζεται τῶν Ayoiv χαταχράτος, εἰ βλήμενοι ἔσονται “καὶ οὐδεὶς ἀντιστήσεται ὡς φέρειν πληγὴν προ- 50 
στέρνιον. ( Vers. 515.) Τὸ δὲ, νηὸς ἐπιϑρώσχειν, ἀνάπαλιν ἔχει πρὸς τὸ νηὸς ἀποϑρώσκειν. Τὸ δὲ, 

10 ἵγα τις στυγέῃσι καὶ ἄλλος ποιεῖν τόδε, συνῳδόν ἐστι τῷ; ὄφρα τις στυγέῃσι καὶ ἄλλος ἶσον ἐμοὶ 
φάσϑαι. TO δὲ Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισιν ἀντὶ τοῦ κατὰ Τρώων ἱπποδάμων. (Vers. 516.) Ὁ δὲ 
πολύδαχρυς Ἄρης ἀνάπαλιν ἔχε £L πρὸς εἰρήνην, xa ἣν καὶ φιλομειδής ποτε “Ἀφροδίτη παῤῥησιά- 
ζεται. (Vers. 517.) Ὅτι καὶ ἐνταῖϑα τρίτον πληϑυντικὸν προσταχτιχὸν τὸ ἀγγελλόντων ἀντὶ τοῦ 
ἀγγελλέτωσαν. φησὶ γὰρ "Europ: κήρυχες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ Διὶ φίλοι ἀγγελλόντων, ἤγουν ἔστωσαν τῶν 
ἀγγελλόντων. οὕτω δὲ καὶ μετ᾽ ὀλίγα, πῦρ καιόντων, ἀντὶ τοῦ ἔστωσαν καίοντες. δῆλον γὰρ ὡς τὰ 
τοιαῦτα προσταχτικὰ κατὰ φυσιχὸν γραμματικὸν κανόνα cya υϑέντα εἰς ὁῆμα ὑπαρκτικὸν τῆς αὐτῆς 
ἐγκλίσεως xci τοῦ αὐτοῦ ἀριϑμοῦ, δύνανται διχῶς προφέρεσϑαι, οἷον τὸ χαιέτωσαν οὕτως ἀναλυϑὲν 
ποιήσει τὸ ἔστωσαν καίοντες ἢ ἔστωσαν τῶν καιόντων᾽ ὁμοίως καὶ τὸ κλαιέτωσαν ἀποτελέσει τὲ ἔστω- 
σαν κλαίοντες ἢ ἔστωσαν τῶν κλαιόντων. ὡσαύτως καὶ τὰ λοιπὰ, ἐν οἷς καὶ τὸ ἀγγελλέτωσαν, οὗ 

20 ἀνάλυσις τὸ ἔστωσαν ἀγγέλλοντες ἢ ἔστωσαν τῶν ἀγγελλόντων. καὶ τοιαύτη μὲν ἡ ἀνενδεὴς ἀνάλυσις. 
Ἀοὶ δὲ ̓ Αττιχοὶ ἐλλείψαντες ἐν τούτοις τὸ ὑπαρχτικὸν ῥῆμα ἀρκοῦνται ταῖς μετοχαῖς εἰς γοργὴν σημα- 6o 
σίαν ὁλικὴν καὶ φράζουσι τὰς πληϑυντιχὰς γενικὰς ἀντὶ προσταχτιχῶν. TO δὲ, κήρυκες ἀνὰ ἄστυ &yysh- 
λόντων , ἀποτελέσει ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ κῆρυξ ᾿Ἡστυβοώτης. Διὶ δὲ φίλοι οἱ κήρυχες οὐ κατὰ τὸν “Εχτορα, 
ὃ προσεχῶς gn, ἀλλὰ διὰ τὸν iE" Eguov κήρυκα, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη, καὶ ὡς βασιλέων δὲ 
ὑπουργοὶ, ovs δίους χαὶ διοτρεφεῖς χαὶ διογένεῖς ὃ παλαιὸς οἶδε λόγος. ἡ δὲ ἀλληγορία, Διὶ φίλους 

κήρυκας, ἤγουν ἀέρι, φησὶ, φωνητικοὶ γὰρ οἱ κήρυκες, ὅϑεν xci ἱερόφωνοι κατὰ τὴν ποίησιν, 01797 

καὶ ἀπὸ TOU γαρύω τὸ φωνῶ τὴν ἐτυμολογίαν ἔχουσι. Τὸ δὲ Διὶ ἐχτείνει τὴν λήγουσαν χαὶ ἐνταῦϑα 
τρόπῳ κοινῆς συλλαβῆς. Ὅτι ἡ διὰ κηρύχων ἀνὰ ἄστυ στρατηγιχὴ ἀγγελία τοῦ  Exrogog τοιαύτη ἣν" 

παῖδας πρωϑήβας. πολιοχροτάφους τε γέροντας λέξασϑαι, τουτέστι συναχϑῆναι, περὶ ἄστυ ϑεοδμύ- 
| 3o rov ἐπὶ πύργων" ϑηλύτεραι δὲ γυναῖχες ἐνὶ μεγάροισιν ἑχάστη πῦρ μέγα καιόντων, φυλακὴ δέ τις 

ἔμπεδος € ἔστω, μὴ λόχος εἰσέλ ϑησι πόλιν λαῶν ἀπεόντων. λόχον δὲ νῦν φανερῶς τὸ ἔγκρυμμα λέγει, οὐ 

μὴν τάξιν ἐ ex τοσῶνδε συνεστηκυῖαν ἀνδρῶν. (Vers. 518.) Ὅρα δὲ ὅτι οὐδεμίαν ἡλικίαν ἀσυντελὴ βού- 

Aere εἶναι τῇ πατρίδι. οὐ τοὺς ioi fie οὐ τοὺς γέροντας. οὐ τὰς γυναῖχας, πολλῷ δὲ πλέον τοὺς 

ἡβῶντας καὶ τοὺς τελείους ἄνδρας, οἱ καὶ ἔξω τῆς πόλεως κάμνουσιν. ἀπόλεμοι δὲ οἱ μὲν πρωϑῆβαι, ὡς 
ἐγγὺς ὄντες ἀνήβων χαὶ ἄρτι μέλλοντες ἀλκὴν ἐνδύεσθαι" οἱ δὲ γέροντες, ὡς ἤδη ἀπεχδυσάμενοι 
αὐτὴν, καὶ κατὰ τοὺς δηλωϑέντας ἐν τῇ 7 δημογέροντας, πύργῳ. οὐ πεδιάδι πρέποντες. Ὅρα δὲ ὅτι 

| τε παῖδας καὶ τοὺς πρωϑήβας λέγει ὁ now" ijo" xal ὅτι οὐχ ἁπλῶς παῖδας ἀνάγει ἐπὶ πύργους φυλα- 10 
κῆς νυχτερινῆς χάριν, πῶς γὰρ οἱ νηπίαχοι παῖδες καὶ οἱ μιχρόν τι ὑπὲρ αὐτοὺὶς πόνον τοιοῦτον ἀναδέ- 

ι ξονται; ἀλλὰ παῖδας πρωϑήβας. Δῆλον δὲ ὡς ἐχ τῆς ἥβης οὐ μόνον εἰς ἧς παράγονται ἀρσενικὰ ὀνό- 

40 ματα, ὧν χαὶ ὁ πρωϑήβης; ἀλλὰ καὶ εἰς ὃς, ὡς καὶ ὃ ἄναβος παῖς παρὰ Θεοχρίτῳ δηλοῖ καὶ ὃ map 

«Αἰσχύλῳ ἔξηβος. εἴη δ᾽ ἂν ἴσως που καὶ πρώϑηβος, ἐξ οὗ ἐν Ὀδυσσείᾳ τὸ, πρωϑήβην ἔτ᾽ ἐοῦσαν. 

᾿Ιστέον δὲ ὅτι, ὥς περ 0 πρωϑήβης, οὕτω xci ὃ ἔφηβος διαφέρουσι τῶν παίδων, οἱ δὲ παῖδες τῶν παι- 

δαρίων χαὶ τῶν παιδίσχων, χαϑὰ δηλοῖ ὃ εἰς πλάτος γράψας περὶ τῶν εἰρησομένων" βρέφος τὸ ἄρτι 
γεγονός. παιδίον τὸ τρεφόμενον ὑπὸ τηϑῆς. παιδάριον τὸ περιπατοῦν καὶ ἤδη λέξεως ἀντιλαμβανό- 

μενον. παιδίσχος ὃ τῆς ἐχομένης ἡλικίας. παῖς ὃ δι᾽ ἐγκυχλίων ἤδη μαϑημάτων δυνάμενος ἰέναι. τὴν 
619 δὲ ἑξῆς ἡλικίαν πάλλακα καὶ βούπαιδα καὶ ἀντίπαιδα καὶ μελλέφηβον καλοῦσι, τοὺς δὲ μετ᾽ αὐτοὺς 
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ἐφήβους Κυρηναῖοι uiv τριαχάπους καλοῦσι, Κρῆτες δὲ ἀποδρόμους, οὐ διὰ τὸ πεπαῦϑαι τῶν δρόμων, 
20 χαϑ' ὃ δὴ σημαινόμενον τῆς «no προϑέσεως ἄπιχϑυς λέγεται ὃ μὴ ἐσϑίων ἰχϑῦς, καὶ ἄποινος ϑυ" σία 
ἡ νηφάλιος, χαὶ ἀποβώμια ἱερὰ τὰ μὴ ἐπὶ βωμοῦ ἀλλ᾽ ἐπὶ ἐδάφους καϑαγιζόμενα, χαὶ ἀπόμουσος 
ὁ ἄμουσος, καὶ ἀπότριχες παρὰ Καλλιμάχῳ οἱ “ἄνηβοι, ἀλλὰ δηλαδὴ ἀπόδρομοι i ἐν Κρήτῃ, οἱ μήπω 

τῶν κοινῶν δρόμων μετέχοντες ἔφηβοι, μεϑ οὕς φασι τὸ μειράκιον. eta μείραξ καὶ νεανίσκος καὶ 
νεανίας ὃ αὐτός. “άκχωνες δὲ τούτους ἱππεῖς ἐχάλουν καὶ τοὺς προεστῶτας αὐτῶν ἱππαγρέτας. ἔχεται 
δὲ τῶν τοιούτων ἱππέων ἡλικία ἡ τοῦ ἐν χαιρῷ νυμφίου, μεϑ᾽ ὃν ὃ κατὰ τὸ εἰχὸς πατήρ᾽ εἶτα ἀνὴρ 
véog* εἶτα ἀνὴρ μέσος" εἶτα προβεβηκὼς, ὑποπόλιος, ὁ καὶ ὠμογέρων" εἶτα γέρων ὁ xci πρεσβύτης" 
εἶτα 0 ἐσχατόγηρως. ΠΠολιοχρόταφον δὲ οἱ ἐκεῖϑεν ὡς τὰ πολλὰ πολιοῦσϑαι ἀρχόμενοι, ὡς παραση- 
μειοῦται καὶ Θεόκριτος εἰπών" ἀπὸ κροτάφων πελόμεϑα πάντες γηραλέοι. διὸ καὶ χρόταφος κατά τὸ 
τίνας ὁ κηρύσσων τάφον, εἰ καὶ ἕτεροι παρὰ τὸ κροτεῖν περὶ τὴν ἀφὴν αὐτὸν ἐτυμολογοῦσι διὰ τὸ 
σφύζειν, xoi ἄλλοι ἄλλως. Θεόδμητοι δὲ ᾿Ιλίου πύργοι οἱ ὑπὸ ϑεῶν δομηϑέντες, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς που 
ῥηθήσεται. ( Vers. 520.) Τὸ δὲ, ϑηλύτεραι δὲ γυναῖχες, ἐξήλλαχται ἀσολοίχως τῆς ἀκολουϑίας X τις 

δοἦν᾽ παῖδας πρωϑήβας, ϑηλυτέρας δὲ γυναῖκας. Καὶ σημείωσαι κκάνταῦϑα τὴν Ὁμηρικὴν ἔντεχνον 
ποικιλίαν, στήσασαν τὸ πρῶτον νόημα εἰς τὸ ἐπὶ πύργων, εἶτα ἑτέρως σχηματίσασαν. Θηλύτεραι δὲ, 
ἢ ἁπλῶς ϑήλειαι, καϑὰ καὶ vswrigóg ποὺ ὃ νέος λέγεται, ἢ κατὰ Πορφύριον συγκριτικῶς , αἱ τῶν 

ἄλλων ϑηλέων ζῴων ϑηλύτεραι. οὐ γὰρ τέταχταί τις καιρὸς καὶ αὐταῖς, καϑὰ τοῖς ἄλλοις, ὁμιλίας τῆς 
εἰς τὸ γεννᾶν. δύναται δὲ xai κατὰ τὸ παρέλκον κεῖσθαι. πρὸς ὁμοιότητα δὲ τούτου καὶ Εὐριπίδης εἶπε, 
σῶμα ἐν γυναιξὶ ϑηλίαις πρέπον. εἰ δὲ μέγα φησὶ τὸ ἐν οἴκοις πῦρ, πολλῷ πλέον τοιαῦτα τὰ ἐν τῇ 
πεδιάδι.  ( Vers. 521.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι φυλακῆς μὲν καί ποτε καὶ πανηγύρεως ἐκ τῶν προῤῥηθέντων 20 
τὸ, καίωμεν πυρὰ πολλὰ, σέλας δ᾽ εἰς οὐρανὸν ἵχοι. μόνης δὲ φυλακῆς τό" πῦρ μέγα καιόντων, 
φυλακὴ δέ τις ἔμπεδος ἔστω. βεβαίωσις δὲ ἐπιτάγματος ἐκ τῶν ἐν τοῖς ἐφεξῆς τό" *^ ἔστω ὦ οὗτοι 

μεγαλήτορες ὡς ἀγορεύω" καὶ τό" (Vers. 524.) μῦϑος δ᾽ ὃς μὲν νῦν ὑγιὴς εἰρημένος ἔστω. τουτέστιν 
ὁ μὲν λόγος, ὃς νῦν εἰρημένος ἐστὶν, ὑγιὴς ἔστω. καὶ συντέταχται μὲν xo ὑπερβατόν. ἔστι δέ πως 
ὅμοιον, ὡς xci προεῤῥέϑη, τῷ μήκων ἥτις ἐν χήπῳ χαρπῷ βριϑομένη. ᾿Ὑγιὴς δὲ λόγος ὁ ἀπαρα- 

άρ ποίητος καὶ ἀχολόβωτος, καὶ σύνεσιν δέ τινα δύναται ἡ λέξις δη “λοῦν, ἐπεὶ τὸ ὑγιαίνειν καὶ ἐπὶ 
φρονήσεως τιϑέασιν οἱ μεϑ' Ὅμηρον "drrixol, ὡς μυριαχοῦ φαίνεται, χαὶ μάλιστα παρὰ τῷ χαλῷ 
᾿Αττικιστῇ κωμιχῷ. δηλοῖ δὲ αὐτὸ οὐχήχιστα καὶ ὁ πολλὰ μὲν ἀκούσας ἀλαζονιχὰ πρός τινος γρα- 
φέντα, μόνον δὲ ἀντεπιστείλας τὸ ὑγίαινε, ἤγουν φρόνει. (Vers. 525.) Ὅτι ὥς περ νυχτὸς ἀντὲ τοῦ 
κατὰ νύχτα, οὕτω χαὶ ἠοῦς ἀντὶ τοῦ κατὰ πρωίαν ᾿Αττικῶς, οἷον, ἠοῦς ἀγορεύσω, ἤγουν ἕωϑεν. So 
( Vers. 527.) Ὅτι τοὺς ᾿ἀχαιοὺς ὁ “Εχτωρ κύνας κηρεσσιφορήτους λέγει ἐν τῷ, εὔχομαι ἐλπόμενος ϑεοῖς 
ἐξελάαν ἐνϑένδε χύνας κηρεσσιφορήτους. εἶτα ἐτυμολογιχῷ τρόπῳ τὴν τελευταίαν λέξιν ἀναπτύσσων 
ἐπάγει" οὖς κῆρες φορέουσιν ἐπὶ νηῶν, μονονουχὶ λέγων ὅτι χηρεσσιφορήτους λέγω οὐ τοὺς ἐνεργητιχῶς 
ἐπάγοντας Κῆρας τοῖς Τρωσὶν, οὐ γὰρ δύνανται τοῦτο, ἀλλὰ οἷς Κῆρες φέρουσι πάσχοντας τὸ φέρε- 
σϑαι, jj ovv οἱ ἐπὶ χακῷ ἑαυτῶν ἡμῖν ἐπεστράτευσαν. φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ ὅτι τὸ κηρεσσιφορήτους 
καινὴν ἔχει σύνϑεσιν, οὐδέ ποτε γὰρ δοτικὴ ἐπέκτασιν ἔχουσα συντίϑεται καταρχὰς, ἀλλὰ μόνη φυσικὴ 
δοτικχὴ συντιϑεται οἷον , Ayo πασιμέλουσα, οὐ μὴν παντεσσιμέλουσα. ὁμοίως χαὶ ναυσίϑοος καὶ 

50 ἐγχεσίμωρος. πρόσχειται τὸ χαταρχὰς, διότι παρὰ ᾿ξπιχάρμῳ εὕρηται χατὰ τὸ "τέλος συντεϑε' μένη 
ἐπεχτεται ἐν δοτικη. οἷον, γυναικάνδρεσσι dod τιοῖ, ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ, εὔχομαι ἐλπύμενος ἐξε- 

λάαν ils χύνας καὶ ἑξῆς, ἔστι ῥηθῆναι καὶ παρ᾽ ἑτέρου ἀνδρεί tov κατευχομένου ἐχϑρῶν ἀνδρῶν. 4o 
(Vers. 590 Ὅτι xci ἐνταῦϑα κεῖται ἠοῖος ὃ πρωινὸς ἐκ τοῦ 10g ? πρωίαν, ἧς γενιχὴ, ἦόος, ὅϑεν 

προσϑέσε, τοῦ ( ὃ ἡ οἷος. φησὶ yovv στρατηγικῶς ὃ "Extup* ἀλλ ἤτοι ἐπὶ yu φυλάξομεν ἡμέας 

αὐτοὺς, πρωὶ δ᾽ vm. ποῖοι σὺν τεύχεσι ϑωρηχϑέντες ἐγείρομεν ὀξὺν (Ἄρηα, ὃς εἴρηται καὶ ἑτέρωϑι. 
Ὅτι δὲ λέγεται ἠοῖος χαὶ ὃ ἀνατολικὸς, ἄλλοϑι δηλοῦται. ἔστι δὲ τὸ πρωὶ διασαφητικὸν τοῦ ἠοῖοι, 
O μετ᾽ OL i05, ἠελίου ἀνιόντος. ὡς δὲ ταῦτα δηλοῦσι καὶ τὸ αὔριον, φανερὸν ix τοῦ ἐπάγειν, 

- € " " , - 4» ' 1 Ü 

αὔριον ÓLc..oéT G1, καὶ, ἡλίου ἀνιόντος ἐς αὔριον. καὶ καλόν ἐστι τοῦτο, ἐκ TOU Ge) yaQ τὸ λᾶμπω 
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γίνεται καὶ ἠὼς καὶ ἠοῖος καὶ αὔριον. ᾿Ιστέον δὲ xai ὅτι σπάνια τῶν ἀντιγράφων γράφουσιν πρωὶ 
δ᾽ ὑπ᾿ ἠοῖ, ἵνα ἐκ παραλλήλου ταὐτολογῆται τὸ πρωὶ xci τὸ ἠοῖ. (Vers, 531.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὡς 
παντὸς παντοῖος, ἄλλος ἀλλοῖος, νέος νεοῖος, ὅϑεν καὶ νεοί) Ὁμηρικῶς ἡ νεότης, οὕτω xci ἠὼς ἠόος, 

ἠοῖος ᾿Ιωνικώτερον. ἐξ αὐτοῦ δὲ ἡῷος τὸ κοινόν. ἴσως δὲ xal, ὡς περ ἕως ἑῷος, οὕτω καὶ ἠὼς ἠῷος. ἐν 
δὲ τοῖς εἰρη μένοις ἀστείως κεῖται τὸ, ἐγείρομεν ora. οἱονεὶ γὰρ λέγει ὅτι μετὰ νύχτα ἐγερϑέντες θο 

εἰς μάχην, τότε δὴ ἐγεροῦμεν καὶ 'omv ὃς εὗδε παννύχιος. Ὅτι οὕτω πεφρονημάτισται ὃ Ἕχτωρ, 
ὥστε τῷ Διομήδει μὲν οὐδὲ μικρόν τι ἀνατίϑησι κατόρϑωμα, ἑαυτῷ δὲ τὸ μέγιστον, εἰπών" εἴσομαι 
αἵ κε μ᾽ ὃ Τυδείδης πὰρ νηῶν πρὸς τεῖχος ἀπώσεται, ἤ xev ἐγὼ τὸν χαλχῷ δηώσας, ἔναρα βροτόεντα 
φέρωμαι, λέγων οἱονεὶ, ὡς ἐχεῖνος μὲν ὁ δῆϑεν κρατερὸς ovx ἄν us οὐδ᾽ ἀπώσηται, ἐγὼ δ᾽ αὐτὸν καὶ 

10 ἀνελῶ καὶ σχκυλεύσω. ( Vers. 536.) Ὅτι ἀνδρείου στρατηγοῦ ἀπειλὴ κατὰ ὁμοίου τινὸς τὸ, αὔριον ἣν 
ἀρετὴν, ἤγουν "κιδίαν ἀνδρίαν διαείσεται ὁ δεῖνα, αἴ κ᾽ ἐμὸν ἔγχος μείνῃ ἐπερχόμενον, ἀλλ ἐν πρώτοισιν7 28 

690 ὀΐω κείσεται οὐτηϑεὶς, πολέες δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι, χείσονται δηλαδή. (Vers. 556.) Καὶ ὅρα τὸ ἐπερ- 

χόμενον ὡς ἐπὶ ἐμψύχου τοῦ ἔγχους λεχϑὲν, εἰ μὴ ἄρα τὸ ἐμὸν ἔγχος εἴληπται περιφρασϑὲν ἀντὶ τοῦ ἐμὲ, 

ἵνα ἡ τὸ ἐπερχόμενον αἰτιατικὴ ἀρσενικὴ περὶ αὐτοῦ "Exrogog , οὗ λόγοι κατὰ Διομήδους χαὶ τὰ 
εἰρημένα. ' Ev οἷς σημείωσαι ὡς τὸ ϑάρσος τοῦ ἥρωος αὐτὸς ὁ  Extop ἐμφαίνων χαὶ τὸ πρόμαχον ὡς 
ἀνδρεῖον ἐκεῖνον εἶναι, φιλαλήϑης γὰρ ὃ Exrog τοῦτό γε, ἐν πρώτοις τὸν Διομήδην αὐχεῖ πεσεῖν, 

| σφαλλόμενος ἐνταῦϑα τοῦ ἀληϑοῦς, εἰ καὶ κατὰ τὸ πεσεῖν ἂν τὸν διομήδην οὐτηϑέντα, οὐ μὴν βλη- 
ϑέντα. εὐστόχησε. (Vers. 538.) Σημείωσαι γὰρ ὅτι ἐν τῇ τοῦ “ἔχτορος δημηγορίᾳ συμπεπλεγμένοι 

| εἰσὶ λόγοι x«i ἔμφρονες καὶ ἄλλως ϑυμικοί. ἡ uiv γὰρ ὡς ἐῤῥέϑη τῶν ἵππων προμήϑεια xci τῶν 
β 20 ἀνδρῶν χαὶ τῆς πολιτικῆς φυλαχῆς σπουδαῖα εἰσί" τὸ δὲ τῶν ἐλπίδων ἀλλόκοτον, xoi τὰ καϑ' ᾿ Ελλήνων 

καὶ Διομήδους αὐχήματα καὶ ἡ παράλογος εὐχὴ ἀνδρός εἶσιν οὐ χαϑεστῶτος τὸν νοῦν διὰ "τὸ τοῦ ϑρά- 10 
β σους πολύ. εὔχεται γὰρ καὶ οὕτως" αἱ γὰρ, ἤγουν εἴϑε ἐγὼν, ὡς εἴην ἀϑάνατος καὶ ἀγήραος ἤματα 

πάντας τιοίμην δ᾽ ὡς τίεται ᾿Α΄ϑηναίη καὶ “Δπόλλων, ὡς νῦν ἡμέρη 305 κακὸν φέρει Δργείοισι. καὶ αὐτὸς 
μὲν οὕτω. ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν, 0 ἐστιν ἐθορύβησαν, ὥς nep xc Διομήδους ἐν τοῖς ἑξῆς δημηγορή- 
σαντος πάντες ἐπίαχον υἷες Ayauv, ἔνϑα φασὶν οἱ παλαιοὶ ὡς ἡρωικώτερον TO ἰάχειν TOU κελαδεῖν. 

(Vers, 540.) Ἡ δ᾽ ἐνταῦϑα σύζευξις ᾿4ϑηνᾶς καὶ ᾿Απόλλωνος ληρεῖται ὑπὸ τοῦ παραβάτου, ὡς xai 
ἄλλοϑιί που ἐῤῥέϑη, διὰ τὸ Δία μὲν νοεῖσϑαι τὸν ἥλιον, ἐξ αὐτοῦ δὲ γεννᾶσϑαι τὴν ᾿4ϑηνᾶν, ἤτοι 
τὴν πρόνοιαν, ὡς ἐκεῖνος φησί. καὶ οὕτω μὲν καὶ τοῦτο. ( Vers. 535.) Τοῦ δὲ διαείσεται, ᾧ παρι- 

σοῦται τὸ κείσεται, τὸ μὲν πρῶτον πρόσωπον ἁπλοῦν ἀνωτέρω κεῖται, εἴσομαι γάρ" τοῦτο δὲ πρόϑεσιν 
So ἐχει χατὰ τὸ εἰπὲ 9iuns, oiov δίειπέ μοι, ὕφρα δαείω, τουτέστι δαῶ, μάϑω. (Vers. 539. ) Τὸ δὲ καὶ ἀγή:- 

θαος, οὗ xoa ὁ ἀγήρως, μύϑου 7 ἤρτηται τοῦ κατὰ Τιϑωνὸν, ὃς ὑπεργηράσας οὐδὲν τῆς μυϑιχῆς ἀϑα- 

νασίας ἀπώνατο. ( Vers. 541.) Τὸ δὲ, νῦν ἡμέρη ἥδε, ὅμοιον τῷ νῦν σήμερον. ὡς γὰρ διὰ τοῦ σήμε- 
ρον διασαφεῖται τὸ νῦν, οὕτω καὶ διὰ τοῦ ἡμέρη ἥδε, ἄλλως ἀσαφὲς ὃν ὡς πλατιχόν. ὅϑεν καὶ τὸν 
βασιλέα ἡπάτησε Ἀφϑάσας δι᾽ αὐτοῦ ὁ ὄνειρος. Ὅρα δὲ καὶ ὡς πρὸ βραχέων μὲν συχνὸν ϑέμενος 90 
"Exrwo τὸ νῦν OU διεσάφησεν ἐχεῖνο" ἐνταῦϑα δὲ ἑρμηνεύει περιφράσας τὸ, νῦν σήμερον, εἰς τὸ, νῦν 
ἡμέρη ἥδε, 1j καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ κεῖται ἀφ᾽ ἧς καὶ 7ίνεται τὸ σήμερον. οὕτω καὶ πρὸ ὀλίγων τὸ τοῦ ἐς 
αἴριον πλατὺ δι᾽ ἀνατολῆς ἡρμήνευσεν, εἰπών " ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον, ἤγουν, αὔριον ἕωϑεν ἅμα 

ἡλίου ἀνατολῇ. ( Vers. 645, sqq.) Ὅτι φράζων ὃ ποιητὴς ὡς ὑπήκουσαν οἱ Too: € “Ἕχτορι φησίν" οἱ 

δ᾽ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδρώοντας, δῆσαν δ᾽ ἱμάντεσσι παρ᾽ ἅρμασιν. οἷσιν ἕκαστος" ix πόλιος 
4ο δ᾽ ἄξαντο βόας καὶ ἴφια μῆλα καρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίξοντο, σῖτόν τ᾽ ἐκ μεγά ἤρῶν, ἐπὶ δὲ 3o 

ξύλα πολλὰ λέγοντο, xe ἔχκτωρ ἐχέλευσε" χνίσσην δ᾽ ix πεδίου à ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν εἴσω, ἤγουν εἰς 

τὸν ἀέρα, σχεδάζοντες δηλαδὴ αὐτὴν ἐπὶ πολι, ὡς πολλῶν ὄντων τῶν ὀπτωμένων χρεῶν. τούτων δὲ τῶν 

λόγων τὰ πλείω χρηστὰ καὶ εἰς ἔχφρασιν δαιτὸς πολυτελοῦς. (V ers. 545. ) dgio δὲ xci νῦν μῆλα τὰ 
ἰσχυροποιὰ ϑρέμματα. ἐπεὶ καὶ κρέας τὸ ἐξ αὐτῶν παρὰ τὸ χρατύνειν τὰ σώματα λέγεται" ἢ καὶ ἄλλως, 
P A τὰ μὴ ἀσϑενῆ ὑπὸ νόσου, ἀλλὰ ἀναλόγως ἰσχυρὰ ὡς λιπαρά. ὃ δὲ γράψας παρῳδὸς ἐπὶ ὀπώρας 

Ἄζφεα μῆλα τὰ εὐτραφῆ ἔπαιξε πάντως, καϑὰ καὶ 0 φράσας ἀμύγδαλα σιγαλόεντα τὰ λεπτόφλοια xai 4o 
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μὴ ϑορυβοῦντα ἐν τῷ ϑραύισϑαι. ᾿Ιστέον δὲ ὡς ἀποκεκλήρωταί πως μήλοις μένοις τὸ εἴρια ὡς οἷα 
τισὶν ἐξαιρέτοις. Ἴφις μὲν οὖν κύριόν ἐστιν ἐπὶ γυναιχός. βόες δὲ 1 ἢ ἄλλο τι ζῷον ovy εὗρον τοιοῦτον 
ἐπίϑετον, οὗ ἄδηλος ἡ εὐϑεῖα εἴτε κατὰ τὸ ἴχνιον κλίνεται, εἴτε κατὰ τὸ στίμμι, 0 δηλοῖ τὸν καὶ παρὰ 621 
τοῖς παλαιοῖς καὶ παρὰ τοῖς ἄρτι δὲ χολᾶν, ὃν χόχλον ἡ γυναιχεῖα γλῶσσα φιλεῖ καλεῖν. αἴτιον δὲ τῆς 

5o ῥηθείσης ἀδηλίας τὸ "μονῆρες τοῦ ἴφια" οὐχ ἔχομεν γὰρ καὶ ἄλλας πλαγίους, ἐξ ὧν ἡ ἑνικὴ ὀρϑὴ 
ϑηραϑείη ἂν τοῦ ἴφια. καὶ τοιόνδε μὲν καὶ τόδε. ᾧ συμμνηστέον χαὶ Ort τὸ εἰρημένον οὐδέτερον 
ὄνομα τὸ στίμμι καὶ στίμμις εὕρηται λεγόμενον ϑηλυχῶς, γράφει γοῦν τις οὕτω" στίμμις ἡ εἰς τὰ 
ὄμματα χρήσιμος, «Αἰγυπτίων φωνῇ. φέρων δὲ χαὶ χρῆσιν τὸ, καὶ τὴν μέλαιναν στίμμεν ὀμματο- 
γράφον , ἁμαρτάνειν φησὶ τοὺς λέγοντας τὸ στίμιμι. ( Vers. 546.) Τὸ δὲ οἶνον οἰνίζοντο, οὗ λόγος 
?v καὶ πρὸ βραχέων, Arrixag εἴρηται, καϑὰ καὶ τὸ, δαῖτα δαινυμένους, χαὶ, λέγω λόγον ἄῤῥη- 10 
TOY παρὰ Σοφοχλεῖ, καὶ τὰ ὅμοια. ἔϑος γὰρ εἶναι ᾿ἀττιχοῖς. πέφανται συνεχλαλεῖν ποτὲ τῷ ῥήματε 
περιττῶς χαὶ τὸ ἐχεῖϑεν ὄνομα. ( Vers. ms ) To δὲ, σῖτόν τ᾽ ἐχ μεγάρων, ἐλλέλειπται, 23 χαὶ αὐτὸ 

οὐ πρὸ πολλῶν ἐῤῥέϑη. νοεῖται γὰρ καὶ im αὐτοῦ ἐξ ἀναλόγου τὸ ἐσιτοῦντο. καὶ ἔστιν ἡ ἔλλειψις 
εὔλογος. οἷα καιροῦ ἐπιτομῇ συσπεύδουσα. τὸ δέ γε εἰπεῖν ὕτι σῖτον ἐκ μεγάρων xoi ξίλα λέγοντο, ἤτοι 
δυνῆγον ; ψόγον μὲν οὐκ ἔχει, οὐκ ἀρέσχει δὲ τοῖς ἀχριβεστέροις τῶν παλαιῶν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι, 
ὥς περ τὰ περὶ ἵππων χαὶ ἀνδρῶν ὑφ᾽ “ἕχτορος παρηγγελμένα τετέλεσται, οὕτω χρὴ νοῆσαι xai τὰ 

θο ἐπὲ TH τῆς πόλεως, εἰ καὶ ὃ ποιητὴς αὐτὸ σιγᾷ, "εἰωϑὼς οὕτω ποιεῖν ἐφ᾽ ὧν OU ψεκτὸν. ἡ σιωπή. 
(Vers. 548,) Κνίσσα δὲ καὶ νῦν ov τὸ λίπος αὑτὸ, ἀλλ ἡ ἐξ αὐτοῦ καπνώδης ἀναγωγὴ, τὸ δαίμοσι 

φίλον. τὸ γὰρ ἔλαχον γέρας ἐχεῖνοι. ( Vers. 549. ) Ὅτι ἐνταῦϑα εἰπὼν Ὅμηρος ὡς ἐχάϑηντο οἱ Τρῶες 
μέγα φρονέοντες ἐπὶ πτολέμοιο γγεφύρῃ, 7) γεφύραις. παννύχιοι j φαίνεται γεφύρας πολέμου λέγειν; 20 
€ προλαβὼν i ἔφη ἕν uA I ὕπου νεκύων διεφαίνετο χῶρος, ἤγουν τὸν τόπον, ἐν ᾧ οὐ γέγονέ τι 

E χαχόν. διὸ οἱ παλαιοὶ, ὡς xol προδεδήλωται, γεφύρας πολέμου τὰς διεξόδους φασί. καὶ 
72ϑάλλως δὲ, μέγα φρονοῦσι Ἱρῶες ἐπὶ γεφύραις, &g οἷον ῥυματομίας Ἀτιγὰς χαὶ ἀγυιὰς ἤνοιξαν ἑαυτοῖς, 

ῥήξαντες τὰς τῶν yov φάλαγγας. ἴσως δὲ φρονοῦσι, μέγα ἐπὶ γεφύρῃ τῇ κατὰ τὴν ̓ Δριστάρχειον 
μίαν ἱππήλατον πύλην, δι᾿ ἧς ϑαῤῥοῦσιν αὔριον εἰς τὰ ἐνδότερον διαβήσεσθϑαι, ἡ 7) καὶ κατὰ γραφὴν 

ἄλλην ἐπὶ γεφύραις, ταῖς πολλαῖς σον e χατὰ τοὺς ἄλλους ἐξηγητὰς πύλαις, δι᾽ ὧν χαταπηδή- 

σουσι τῶν νεῶν, διαβάντες τὰ στενωπὰ τῆς τάφρου οἷα καὶ γεφύρας τινάς. (Vers. 550.) Ὅτι τὰ 
Τρωιχὰ πυρὰ πρὸ ὀλίγου πολλὰ εἰπὼν ὁ ποιητὴς, νῦν δὲ προϑέμενος εἰδοποιῆσαι ὡρισμένῳ ἀριϑμῷ 
τὸ πλῆϑος αὐτῶν, πρῶτα μὲν δεξιῶς ἀνακυχλεῖ δι᾿ ἐπαναλήψεως τὸ, πυρὰ δέ σφισι καίετο πολλὰ, 
εἶτα ἐπάγει παραβολὴν τοιαύτην᾽ ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐν οὐρανῷ ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην φαίνεται ἀρι- $o 
πρεπέα, ὅτε τ᾽ ἔπλετο γήνεμος αἰϑὴρ. ἔκ T ἔφανον πᾶσαι σχοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι χαὶ γάπαι, 
οὐρανόϑεν δ᾽ ἂρ ὑπεῤῥάγη ἄσπετος αἰϑὴρ. πάντα δὲ τ᾽ εἴδεται ἄστρα, γέγηϑε δέ τε φρένα ποιμὴν, 

τόσσα μεσηγὺ νεῶν 1028 Ξάνϑοιο ῥοάων Τρώων χαιόντων, “πυρὰ φαίνετο. τουτέστιν ἔλαμπεν, ᾿Ιλιόϑι 

ιοπρὸ, ἤγουν οὐκ ἔσω ἀλλ᾽ ἔξω πρὸ τῆς ᾿Ιλίου. εἶτα "μετὰ τὴν né Bol σεμνῶς μὲν δηλοῦσαν ὅσα τὰ 

πυρὰ, πλὴν ἄλλως διὰ τὸ ἀορισταίνειν οὐ σαφῶς ἔχουσαν, ὁρίζει αὐτὰ δι' ἀριϑιιοῦ, εἰπών" UL ἂρ 
ἐν πεδίῳ πυρὰ χαίετο, πὰρ δὲ ἑ ἑχάστῳ εἴατο πεντήκοντα σέλᾳ πυρὸς αἰϑομένοιο, τουτέστι παρὰ ἑκάστῳ 

σέλαϊ πυρὸς ἐκάϑηντο ἄνδρες πεντήχοντα, ὥστε οἱ πολεμισταὶ οὗτοι τῆς Τροίας πεντακισμύριοι ἦσαν. 

εἰς τοσοῦτον γὰρ χορυφοῦται ὃ τοῦ πεντήχοντα πολλαπλασιασμὸς πρὸς τὰ χίλια. νοητέον δὲ τούτοις 
μὴ τοὺς ἐφεστίους εἰναι μόνους Τρῶας κατά τινας, ὡς τῶν ἐπιχούρων χαϑευδόντων οἷα τοῖς Τρωσὶν 
ἐπιτρεψάντων τὴν φυλαχὴν, ἀλλὰ πάντας, ἤγουν τούς τὲ αὐτόχϑονας Τρῶας τοὺς τε ἐπικούρους. εἰ 4o 

γὰρ αἱ πέντε αὗται μυριάδες αὐτοὶ δὴ καὶ μόνοι εἰσὶν οἱ ἐγχώριοι, περιίσταται ὑπὲρ πεντήκοντα ἣν 
μυριάδας τὸ ᾿Ελληνιχὸν εἶναι στράτευμα, ὡς Ὁμήρου φϑάσαντος ἀριϑμῆσαν τοὺς “Ἕλληνας ὑπὲρ δεχῶ- 
πλασίονας τῶν ἐφεστίων Τρώων. εἰ γοῦν οἱ ἐφέστιοι ἄρτι, ὥς rues εἶπον, πεντακισμύριοι τυγχά- 

νουσιν ὄντες, εἶεν ἂν διὰ τὸ ὑπερδεκαπλάσιον οἱ “Ἕλληνες ὑπὲρ μυριάδας πεντήχοντα, ὃ pe 
οὐχ᾽ οὕτως ἀλλ ἑτέρως ἐλογίσαντο οἱ τὸ τῶν ᾿ Ελλήνων ἀριϑμήσαντες πλῆϑος ἐκ τῆς Βοιωτίας, ἤτον 

20 τοῦ τῶν νεῶν χαταλόγου κατά τινα εἰχο"τολογίαν λογιστικήν. (Vers. 991.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν τῷ, φαεινὴν 
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ἀμφὶ σελήνην, οὐ τὴν nina; γοητέον xai πληροσέληνον, ἐν αὐτῇ γὰρ ἁμαυρά εἰσι τὰ ἄστρα 

ὡς ὑπεραυγαζόμενα, χαϑὰ καὶ 5 Yong που φησίν" ἀστέρες μὲν ἀμφὶ καλὰν σελάναν dy ἀποχρύ- 

πτουσι φαεινὸν εἶδος, ὁπότ᾽ ἂν πλήϑοισα μάλιστα λάμπῃ γᾶν" ἀλλὰ φαεινὴν λέγει κατὰ ᾿Αρίσταρχον 
τὴν φύσει τοιαύτην, χἂν μὴ πλήϑουσα εἴη φωτός. οὕτω καὶ Ναυσικάα εἰς πλυνοὺς ἰοῦσα φέρει ἐσϑῆτα 
φαεινὴν, οὐ τὴν τότε φαεινὴν, πλυνϑῆναι γὰρ αὐτὴν ἔδει, ἀλλὰ τὴν κατά τι ἴδιον λαμπράν. εἰς γὰρ 
τὴν ἰδιότητα τῆς ἐσθῆτος ἐκεῖ ἀναφέρεται ἡ λέξις. Τινὲς δὲ, ὡς ἐν τοῖς Antovog καὶ ΗἩΗροδώρου φέρε- 

ται, διχοτομήσαντες τὴν σελήνην ἐν τῷ φαεινὴν τὸ μὲν (φάει παρώξυναν, τὸ δὲ νῆν περιέσπασαν, 
εἰπόντες τὴν τῷ φάει. νῆν, 0 ἐστι νέην, ἤγουν ἄρτι φωτίξεσϑαι ἀρξαμένην, ὅτε αὐτῆς ἀμυδρὸν φαι- 
νούσης ἀριπρεπῆ τὰ ἄστρα φαίνεται. To δὲ, φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην φαίνεται, τρόπος ἐτυμολογίας 

10 ἐστὶ χατά ye τὸ φαεινὴν xoi τὸ φαίνεται. xci αὐτὸ δὲ τὸ, φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην, τοιοῦτον ἐμφαίνει 
τρόπον; εἴ περ σελήνη μὲν παρὰ τὸ σέλας γίνεται, σέλας δὲ ταὐτὸν τῷ φάει, 0 συστοιχεῖ τῇ φαεινῇ. 

(Vers. 552.) ᾿“ριπρεπέα δὲ ἄστρα τὰ λίαν "ἐκπρεπῆ τῇ λαμπρότητι. καὶ ἔστι ταὐτὸν ἐκπρεπέα βασι- 80 
λέα εἰπεῖν ᾿Ομηρικῶς καὶ ἀριπρεπὲς ἄστρον διὰ τὸ ἐν ἀμφοῖν ὡς εἰπεῖν περιφανές. ὡς γὰρ ἐπιτείνει. τὸ 

22 ἀρῖζ ἐπιῤῥηματικὸν μόριον, οὕτω πολλαχοῦ καὶ ἡ ἐξ πρόϑεσις καὶ ἡ, περί. ἐναντίον δὲ τῷ ἐχπρεπεῖ xai 
ἀριπρεπεῖ τὸ ἀπρεπὲς ὡς ὑπ᾽ οὐδενὸς περιεπόμενον. τὸ δὲ μεγαλοπρεπὲς ἀρετὴν δηλοῖ λαμπράν. Τὸ δὲ, 
ὅτε νήνεμος αἰϑὴρ. ἀσφαλίζεται τὴν παραβολὴν, ὡς τῶν ἄστρων τηνικαῦτα λαμπόντων μάλιστα, ὅτε 
ἄνεμοι εὕδουσιν, οἷς τὰ ἐπιπροσϑοῦντα νέφη τοῖς ἄστροις νύχτωρ ἐλαύνονται. Αἰϑὴρ δὲ νῦν μὲν 
ὁ ὑψηλότατος ἀὴρ, κατωτέρω δὲ ἐν τῷ ὑπεῤῥάγη αἰϑὴρ οὐ τὸν ἁπλῶς ἀλλὰ τὸν φωτὶ λαμπρὸν ἀέρα 
δηλοῖ, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἡ αἰϑρία λέγεται. (Vers. 553.) Τὸ δὲ ἔφανον ὁ δεύτερος ἐνεργητικὸς ἀὐριστός 

20 ἐστιν, ὅϑεν τὸ ἐξεφάνησαν. Οἱ πρώονες δὲ πλεονασμὸν ἔχουσι τοῦ μιχροῦ 0, χλίσις δὲ αὐτῶν καϑ' 
ὁμοιότητα τοῦ λῴονος καὶ τῶν ὁμοίων. προὔπάρχει δὲ τὸ πρὼν πρωνὸς, ὃ δηλοῖ τὸν ὑψηλὸν τόπον, ὡς 
ἀπὸ τῆς προϊὼν μετοχῆς κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ἐχδρομῇ τοῦ ( καὶ χράσει τῶν λοιπῶν φωνηΐντων. 
0 δ᾽ αὐτὸς καὶ πρηὼν λέγεται ἐν ἄλλοις πλεονασμῷ ἴσως τοῦ ἢ. Ιστέον δὲ Ori ἐνταῦϑα μὲν μετὰ 
τὸ μεμεγεθυλσμένον ὦ ἐπλεόνασε τὸ μιχρὴὸν διὰ ἀπαρτισμὸν δακτύλου" ἐν δὲ τῷ φόως πρὸ τοῦ ο 
μεγάλου ὦ πλεονασμὸς ὅμοιος γέγονεν, ἵνα μὴ τοῦ μιχροῦ ὃ πεσόντος Hg τὴν λήγουσαν ἐπισχοτωϑῇ 
ἡ κλίσις τοῦ φωτός. ( Vers. 554.) Νιάπαι δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς δρυμοὶ, φάραγγες, χοιλάδες. γίνεταν 
δὲ ἢ παρὰ τὸ νὴ ἐπιτατιχὸν zal τὸ πῶ τὸ πίνω, ὅϑεν ἔστι πίνειν τὰ éxel ζῷα, 1j, ὡς οἱ παλαιοί φασιν, 

| ἀπὸ τοῦ vij στερητιχοῦ καὶ τοῦ φῶ τὸ λάμπω, οἱονεὶ νάφη τις ἡ ἀφώτιστος καὶ οὐ κατὰ τὰς σχοπιὰς 
ἐχκειμένη φωτί. καὶ ἔχει προσφυῶς ἡ ἐτυμολογία τῇ παραβολῇ τοιαύτη γὰρ ἡ φαῦσις ὡς καὶ τὰς 
γάπας φωτισϑῆναι. Ὅτι δὲ τὸ νὴ xoi ἐπίτασιν δηλοῖ καὶ στέρησιν, δεδήλωται καὶ ἐν τοῖς τοῦ περιη- 
γητοῦ. δῆλον δὲ καὶ Utt, ὥς περ ἡ νάπη, οὕτω καὶ τὸ νέφος στέρησιν φωτὸς δοχεῖ δηλοῦν, καὶ ὅτι 
εὕρηται καὶ οὐδετέρως τὸ νάπος παρ᾽ ἑτέροις ποιηταῖς τε xoi πεζογράφοις ὁμοίως τῷ βλάβη βλάβος, 
χνίση κνῖσος, πάϑη πάϑος, καὶ τοῖς ὁμοίοις. (Vers. 553.) Καὶ ὅτι ἀντιδιαστέλλονται, ὡς πὲρ αἱ 
σχοπιαὶ, οὕτω καὶ οἱ πρῶνες ταῖς νάπαις. οἱ μὲν γὰρ ἐξοχαὶ ὀρῶν, ἐν αἷς τὸ πρωὶ μάλιστα διαφαί- 
νεται, ὅϑεν χαὶ ἐτυμολογεῖσϑαι δοχεῖ τισὶ τοὺς πρῶνας, αἱ δὲ γϑαμαλαί εἰσι xci διὰ τοῦτο ἀφώτι- 
στοι, ὡς εἴρηται. Τὸ δὲ, οὐρανόϑεν ὑπεῤ᾿ῥάγη αἰϑὴρ, ἀντὶ τοῦ αἰϑρία γέγονε καὶ πανταχοῦ ἐξηπλώϑη 5o 
“οὐκ éx μεγάλου φωστῆρος ἀλλ ἐκ τῶν ἀνωτέρω σποράδων ἀστέρων. τοῦτο δ᾽ ἐναντίον ἐστὶ τῷ, ὀρώρει 

δ᾽ οὐρανόϑεν γὺξ, ὃ λέγοι ἂν ὅτι σχότος γέγονεν ἀερόϑεν νερῶν ὑποδραμόντων τὸν ἥλιον. ov γάρ ἐστιν 
ὁ οὐρανὸς. γυχτός αἰτιος᾽ μᾶλλον μὲν οὖν αὐτὸς λύει τὸ σκότος ἢ τὸν ἥλιον περιάγων ἢ τὴν σελήνην 

στρέφων ἢ τοῖς ἄστροις αἰϑριάζων. καὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν, εἴη ἂν ὃ οὐρανόϑεν αἰϑὴρ οὐρανία λαμπὴη- 

δὼν , ῥηϑεῖσα πρὸς διαστολὴν ἑτέρων φώτων, ὁποῖον καὶ τὸ φῶς ἡλίου nap Εὐριπίδῃ χαὶ φῶς σελη- 
vong παρὰ τῷ κωμιχῷ. καιρίως δὲ εἴρηται τὸ ὑπεῤῥάγη κατά τε τὴν ὑπὸ πρόϑεσιν καὶ τὸ ἐῤῥάγη. 
ἄνωϑεν γὰρ ἐχφανεὶς ὁ ῥηϑεὶς αἰϑὴρ κατεσπάρη καὶ εἰς τὰ ταπεινὰ, οὗ δηλωτικὸν τὸ ὑπεῤῥάγη, 
ὅ περ εἰ καὶ χατεῤῥάγη ἐῤῥέϑη, οὐδ᾽ οὕτως ἂν φαύλως πέφραστο. (Vers, 555.) Τὸ δὲ, εἴδεται ἄστρα, 
καιρίως μὲν εἴρηται ληφϑὲν ἀντὶ τοῦ φαίνεται κατὰ πολυωνυμίας λόγον καὶ δηλοῖ εἰδοποίησιν τοῦ παν- 
τὸς διὰ τοῦ φωτός, χαιριώτερον δέ γε τὸ φαίνεσθαι, διὸ ἐχεῖνο μὲν πολλάκις, τοῦτο δὲ ἅπαξ ἐν τῇ 
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παραβολῇ ἐῤῥέϑη. Τὸ δὲ, γέγηϑε φρένα ποιμὴν , δοχεῖ qo ἐκ περισσοῦ γόμῳ παραβολικῷ zac a, 

60 οὐκ ἔχει δὲ τὸ ἀκριβὲς οὕτω. πραγματικῶς τε γὰρ ἐτέϑη "καὶ τῇ παραβολῇ συμβάλλεται. σχοπιαὶ μὲν 
γὰρ xc πρώονες καὶ τοῖς πόῤῥωθεν φαίνοιντ᾽ ἄν λαμπόμεναι, νάπην δὲ φαεινομένην ποιμὴν ἄν ἴδοι 
ἐκεῖ βόσκων. ὃς καὶ εἰκότως χαρήσεται. ὡς γὰρ ἡμέρας ὀμίχλῃ ζοφουμένης ἄχϑεται διὰ τὸν κλέπτην, 

ὡς που προείρηται, οὕτω χαίροι ἂν αἰϑριαζούσης γυχτός" καὶ ἄλλως δὲ φάναι , ὥς πὲρ ἀηδὲς ἡμέρα 

νυχτίμορφος , οὕτως ἡδὺ νὺξ ἡ ἡμεροφαής. (Vers. 559.) Τοῦ δὲ πυρὰ εὐϑεῖα τὸ πῦρ. Δ ϑόμενον δὲ 
πῦρ τὸ καὶ φλόγα ἔχον πρὸς διαστολὴν ζωπύρου τὲ καὶ ἄνϑρακος καὶ τῶν τοιούτων. ( Vers. 560.) 

730 Ὅτι κἀνταῦϑα, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ, ἵπποι κρῖ λευχὸν ἐρέπτονται xai "ὀλύρας. δῆλον δὲ ὅτι τε, ὡς καὶ 
προεδηλώϑη, ἀποχοπὴν ἔπαϑε τὸ κρῖ ἀπὸ τοῦ χρῖμνον, διὸ xci οὐδετέρου γένους ἐστὶ xai αὐτὸ xc 
ὁμοιότητα τοῦ δῶμα δῶ, καὶ χάρηνον κάρη" καὶ ὅτι λευκὸν χρῖ, ὡς ὄντος που χαὶ μέλανος τὴν ἐπι- τὸ 
φάνειαν, καὶ πρὸς διαστολὴν δέ τινα σίτου" καὶ ὅτι τὸ ἐρέπτεσϑαι ἀλόγοις μόνοις οἰχεῖον, οἷς τῇ ἔρῳ 
ἐπικύπτουσιν ἡ τροφή" καὶ ὅτε ὀρόβου βραχύτερον σπέρμα ἡ ὀλύρα΄ xci ὅτι ἀκίνητον εἰς κλίσιν τὸ 
χρῖ, ἐστέρηται γὰρ τοῦ οἷον ποδὸς τῆς ληγούσης καϑ' ἣν ἐκινεῖτο. οὕτω δὲ καὶ τὸ δῶ καὶ τὸ χάρη 
xol ὅλως τὰ παϑόντα ἀποχοπήν. (Vers. 561. ) Ὅτι τὴν "Ho«v χρυσόϑρονόν που καλέσας ἐὔϑρονον 
ἐνταῦϑα τὴν ἡμέραν φησὶ, μυϑικώτερον οὕτω φράσας. ἄλλως γὰρ οὗ πρέπει τῇ ἡμέρῳ ϑρόνος, ἐπεὶ 

10 ὀρϑίους ἐν ἡμέρῳ εἰναι χρὴ τοὺς σπουδαίους, ἀφ᾽ οὗ χαὶ ὁ ὄρϑρος γίνεται, ὃς εἰς ἔργα ἡμᾶς ὀρϑοῖ. 
οὕτω δὲ μύϑου xoi τὸ τὸν ἀεικίνητον Δία ἐπὶ ϑρόνου καϑίξειν. *eire γὰρ αἰϑὴρ ὃ 0 Ζεὺς εἴτε ἥλιος εἴτε 

οὐρανὸς, οὐχ ἂν ἀκινητίζοι καϑήμενος. ᾿Ενταῦϑα δὲ 0 ποιητὴς μεϑοδεύων συνήϑως, ὡς 5 ποίησις 

οὐ τοῖς ἀναγκαίοις μόνον, ἀλλὰ καί τισι παρέργοις ἁβρῶς ἐμπλατύνεται, ovx ἠρχέσϑη εἰπὼν ἵππους 

ἐρέπτεσϑαι, ἃ προσεχῶς ἔφη, ἀλλὰ προσέϑετο ἁπλῶς οὕτω εἰς οὐδὲν δέον καὶ τὸ, ἑσταότες παρ᾽ 20 
230 ὄχεσφιν ἐύϑρονον ἠῶ uiuvov' γλυκέως μὲν εἰπὼν ὡς εἴ περ λογικοὶ χῆσαν, ovx ἂν δὲ ὀφειλέτης —— 

ὧν Tr ἐλπιζόμενος καὶ οὕτω φράσαι, ἀλλὰ παρὰ προσδοχίαν λαλήσας, ὁποῖος αὐτὸς τὰ πολλά. : 
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"Ayauíuvovog συμβουλεύσαντος τοῖς “Ελλησι φυγεῖν ἵστανται τὴν ἐναντίαν ἀποφαινόμενοι 
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γνώμην Διομήδης καὶ Νέστωρ. συμβουλεύσαντος δὲ Νέστορος πρὸς yiÀÀém πέμπονται πρέσβεις; 
Li - 2 - - € * LE ' M - Li xai δεηθεῖσιν αὐτοῖς ἀντεῖπεν ᾿Αἰχιλλεύς. oi δὲ ἀπαγγέλλουσι. καὶ μετὰ ταῦτα εἰς ὕπνον τρέπονται. 
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Ὅτι λιταὶ ἡ ῥαψῳδία ἐπιγράφεται αὕτη ὑπὸ μιᾶς ταύτης τιτλουμένη λέξεως, διὰ τὴν “πρὸς 

Ando πρεσβείαν τῶν Ελλήνων, ot ἐχεῖνον συμμαχεῖν ἐλιτάζοντο. ῃ δὲ ἡρωικὴ ἐπιγραφὴ ἔχει οὕτως" 30 

᾿Πξεσίη δ᾽ ᾿Δχιλῆος ἀπειϑέος ἐστὶν ἰῶτα. Ἔστι δὲ ἐξεσία ἡ πρὲσ se, ἧς χρῆσις καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ. 

20 πάνυ δὲ “ἐναγώνιος 1 ῥαψῳδία zal πολλὴν ἔχουσα δύναμιν ῥητορείας δικανικῆς s ἐν οἷς οἱ μὲν πρέ- 
σ εἰς λέγουσιν, ὃ δὲ Αχιλλεὺς ἀντιλέγει, καὶ εἴ πέρ που ἀλλαχοῦ, ἐνταῦϑα τὴν ἐν λόγῳ πολιτικῷ δητο- 

ρικὴν Ὅμηρος ἐπιδείκνυται. (Vers. 1.) Ὅτι σχῆμα ἐνταῦϑα xara τοὺς παλαιοὺς ἀντίϑετον τό" ὡς οἱ 
μὲν Τρῶες φυλακὰς ἔχον, αὐτὰρ ᾿Αχαιοὺς “ϑεσπεσίῃ εἶχε φύζα. ἀντιϑετικὸν γὰρ τὸ εἰπεῖν, οἱ μὲν εἶχον, 

τοὺς δὲ εἶχε" καὶ ἔστιν ὅμοιον τῷ, οἱ ἕω εἶχον, οἱ δὲ εἴχοντο. (αι 2.) Ὅρα δὲ ὅτι διαφέρειν 

ὅο ἐνταῦϑα φαίνεται, φύξα χαὶ φόβος. φησὶ Ἀγοῦν" φύζα φόβου χρυόεντος ἑταίρη. καὶ λέγουσιν οἱ παλαιοὶ 

ὅτι ἀεὶ μὲν φύζα ἡ μετὰ δέους φυγή ὅϑεν xoi ἔλαφοι φυξακιναί. νῦν δὲ φύζαν τὴν ἔχπληξιν ὁ 0 ποιητὴς ἡ 
καλεῖ, φίλα φρονοῦσαν τῷ φόβῳ, προηγουμένην μέντοι og τὰ πολλα. ἐκπλαγεὶς γάρ τις εἶτα φεύγει ὶ 

τὸ φρικτόν. Κρυόεις δὲ φόβος ex τοῦ παρακολουϑοῦντος, ὃ ψύχων τὸν φεύγοντα, ἤδη δέ ποτε καὶ ἀπὸ 4o 

ψεχρῶν, οὗ πὲρ ἀνάπαλιν ϑαλπωρὴ ἡ ἐλπὶς ὡς ϑάλπουσα καὶ ζωοῦσα. ( Vers. ὅ.) Ὅτι βέλει τὸ πένϑος. — 
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624 ἔοικεν ὡς πλῆττον εἰς ψυχήν. διό φησι" πένϑεϊ δ᾽ ἀτλήτῳ "βεβολήατο πάντες ἄριστοι. γίνεται δὲ τὸ áo 
βεβολήατο ἀπὸ ἐνεστῶτος τοῦ βολῶ βολήσω τὸ βάλλω, xci ἔστι πρωτότυπον αὐτὸ καὶ τοῦ DÀ βλήσω χαὶ 
τοῦ βεβλήατο, ἤγουν βέβληντο, χαϑὰ καὶ τὸ βεβολημένος τοῦ βεβλημένος. καὶ τοιοῦτον μὲν τὸ ἁπλοῦν 
BoAsv. τὸ δὲ ἀντιβολεῖν ἑτεροῖον ἔγνωσται εἶναι, ὡς καὶ τὸ ἐπὶ νηῶν βολεῖν, εἴτε βολίξειν, ὃ βάϑους 

ϑαλάσσης δηλοῖ μέτρημα διὰ καϑιεμένου βόλου τινός. Ὅρα δὲ ὅπως ἐσέμνυνεν Ὅμηρος τοὺς ἀριστεῖς. 
τὸν μὲν γὰρ δῆμον, ὃ ἐστι τὸν κοινὸν ὄχλον, ϑεσπεσία εἶχεν ὡς ᾿ἐῤῥέϑη φῦζα, ὁποίαν ἔχοιεν ἂν οἱ 50 
μετ᾽ ἐκπλήξεως φεύγοντες" τοὺς δὲ ἀρίστους πένϑει βεβλῆσϑαι φησίν. ἤδη δὲ καὶ τὸν λαὸν ἐσέμνυνέ 
πως διὰ τοῦ ϑεσπεσίη" ov γὰρ φυσικὴ αὐτοὺς φῦζα ἔχει, ἀλλὰ ἐκ ϑεοῦ πεσοῦσα, 0 ἐστιν x ϑεομηνίας 
ἐπεισφρήσασα. παρακατιὼν δὲ τὸν ᾿4τρείδην ἄχεϊ βεβλῆσϑαι φησί. λέγει yao* ᾽Ατρείδης δ᾽ aye βεβολη- 

10 μένος ἦτορ ἐφοίτα. Καὶ ὅρα ὅπως χαιρίαις ὁ ποιητὴς πλουτεῖ λέξεσι καὶ ἐπιϑέτοις xav τούτοις, ἐπὶ 
μὲν ᾿Δχαιῶν φῦζαν ϑεσπεσίαν εἰπὼν, ἐπὶ δὲ τῶν ἀρίστων πένϑος ἄτλητον, ἐπὶ δὲ τοῦ "βασιλέως ἄχος 6o 
μέγα. ( Vers. 4. sqq.) Ὅτι τὸν ᾿ Ελληνικὸν τάραχον ἑρμηνεύων διὰ παραβολῆς φησίν" ὡς δ᾽ ἄνεμοι δύο 
πόντον ὀρίνετον ἰχϑυόεντα, Βορέης καὶ Ζέφυρος, τώ τε Θρήύκηϑεν ἄητον ἐλϑόντ᾽ ἐξαπίνης, ἄμυδις δέ 
τε χῦμα κελαινὸν κορϑύεται, πολλὸν δὲ παρὲξ ἅλα qU*xog ἔχευαν, ὡς ἐδαΐζετο ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν73 
᾿Αχαιῶν. εἰχάζει δὲ ἀνέμοις δυσὶν ὃ ποιητὴς τὸν εἰς δύο τινὰ μερισμὸν τῶν ᾿Ελλήνων, ot δαΐζονται, 
ὅ ἐστι μερίζονται βουλαῖς, εἴτε μένειν εἴτε φεύγειν χρεὼν, ὡς μετ᾽ ὀλίγα φανεῖται. Ὅρα δὲ ὡς οὐ 
μόνον ϑυμὸς ὀρίνεται, ἀλλ ἰδοὺ καὶ πόντος ἀνέμοις ταρασσόμενος. (Vers. 4.) Τὸ δὲ ἰχϑυόεντα νῦν 
μὲν περιεχτική τις ἐστὶ φωνή" πόντος γὰρ ἰχϑυόεις ὃ περιέχων ἰχϑῖς. τοιοῦτον δέ τι xci τὸ, ἰχϑυόεντα 
κέλευϑα. ὅτε δέ τις εἴποι βίον iy vosv*ra, καὶ ἰχϑυόεντα γενέϑλα. oU περιοχὴν ἡ λέξις ὡς ἐνταῦϑα 10 

20 δηλοῖ. ᾿Ἰστέον δὲ ὅτι χατὰ τὸ ἀνϑεμόεντα λειμῶνα καὶ ἰχϑυόεντα πόντον χεῖται ἀλλαχοῦ τὸ οὐρανὸν 
ἀστερόεντα. (Vers. 5.) 'O δὲ Βορέης, ὃς ἀκέφαλον, ὡς καὶ προεδηλώϑη, ποιεῖ τὸν στίχον ἐνταῦϑα, 
παρὰ τὴν βορὰν ἐτυμολογεῖται. καὶ γὰρ ἀδρύνει τοὺς στάχυας ὃ Βοῤῥᾶς, καὶ οὕτω γίνεται βορᾶς 

ἡμῖν αἴτιος, χαϑὰ καὶ ὃ ἐαρινὸς Ζέφυρος. εἰ δὲ ὃ μὲν Βοῤῥᾶς διὰ δύο ἐχφέρεται go, ὁ δὲ Βορέας τῆς 
ϑατέρου Ὁ ἐξέπεσε ῥοιζήσεως τοῦ  πλεονάσαντος, ἔχεις ὁμοιότητα τοιαύτην xol ἐν τῷ στεῤῥὸς στερεός. 

Ὃ δὲ Ζέφυρος ἢ καὶ αὐτὸς χατὰ ὁμοίαν ἔννοιαν ἐτυμολογεῖται ὡς τὰ πρὸς τὸ ζῆν φέρων" χαρποφο- 
θεῖν γὰρ ποιεῖ καὶ αὐτὸς τὰς ἀρούρας ἔαρος πνέων, καὶ οὕτω φέρει τὸ ζῆν, ποιῶν τὴν γῆν φυσίζωον 
καὶ ζείδωρον ἀληϑῶς, ἢ ὡς ἀπὸ τοῦ ζόφου οὔρος; ἤτοι ix τῶν πρὸς δύσιν à ἄνεμος. Θρήκηϑεν δὲ πνέειν 

λέγει τὸν Ζέφυρον χαὶ τὸν Βοῤῥᾶν' Ὅμηρος ἢ διὰ τὸ τὴν Θρῴκην χοινὸν οἰκητήριον ἀνέμων βυϑολό-: 

pum ἢ διότι δι᾽ αὐτῆς τῇ xaO" ἡμᾶς ἐμπίπτουσι ϑαλάσσῃ, οὗ μὴν ἐξ αὐτῆς ἐκείνης. φησὶ γοῦν καὶ 

3o *ó γεωγράφος τὸν Ζέφυρον οὐχ ἐκ Θρᾷκης πνέειν, ἀλλὰ κατὰ τὴν Θρᾳκίαν ϑάλασσαν συμπίπτειν τῷ 20 

625 βοῤῥᾷ περὶ τὸν μέλανα κόλπον. Περὶ δὲ Θράκης, ἣν καὶ δρεπανοειδές qat τινες ἔχειν σχῆμα ϑέσεως, 
εἴρηται καὶ ἐν τοῖς τοῦ περιηγητοῦ. ἐμνήσϑη δὲ Βορέου νῦν καὶ Ζεφύρου ὁ ποιητὴς ἐκ τοῦ παρατυ- 
χόντος, καϑὰ ἔδοξεν αὐτῷ, OU μὴν κατά τι ἀναγκαῖον. ἴσως δὲ xci διὰ τὸ προσχυρεῖν τὸν ῥηϑέντα 

| μέλανα κόλπον τοῖς περὶ “Ἑλλήσποντον, xaÜ' ὃν τὸ ᾿ λληνικὸν ναύσταϑμον. Τοῦ δὲ ἄητον πόῤῥω 

Ι μὲν ϑέμα τὸ ἀῶ ἀήσω, ἐξ οὗ χαὶ ἀήτης ἐπὶ ἀνέμου καὶ ἄημα πνευμάτων. παρὰ Σοφοκλεῖ καὶ ἄϊτης δὲ 

διὰ τοῦ ὦ ὃ φίλος, εἰπεῖν δὲ χατὰ τοὺς παλαιοὺς, ὁ ἐρώμενος διὰ τὸ οἷον πνεῖσϑαι διὰ φιλίαν, διὸ 

καὶ εἴσπνιλος ὃ ὁ αὐτὸς παρὰ “άκωσι. προσεχὲς δὲ ϑέμα τοῦ αὐτοῦ ἄημι, ἐξ οὗ καὶ τὸ, ἀνέμων μένος 

| ὑγρὸν ἀέντων. ἐχτέταται δὲ διὰ μέτρον ἡ παραλήγουσα τοῦ ἄητον. “ τὸ γὰρ ἁπλοῦν δυϊχὸν ἄετον ὡς 

| τίϑετον. ( Vers. 6.) To δὲ ἐξαπίνης ἐλϑεῖν τὸ σφοδρόν τε δηλοῖ ἑξῆς, τραγῳδιχῶς εἰπεῖν, δυσπνόοῦ 
| 40 Θρήσσης πνοῆς" oi γὰρ οὕτω πνέοντες ἐπιπλέον ταράττουσι τὴν ϑάλασσαν" καὶ πρὸς τὸ πρᾶγμα δὲ 

χαλῶς συμβιβάζεται, καὶ τοῖς. ̓ “χαιοῖς γὰρ ἐξαπίνης καὶ ὡς οὐκ ἂν ἤλπισαν ἐπῆλϑεν ὁ ὁ τάραχος. Τὸ 

δὲ "ἄμυδις “Δἰολικόν ἐστι, καϑὰ χαὶ τὸ ἄλλυδις" διὸ καὶ ψιλοῦται. yulorixoi γὰρ οἱ Αἰολεῖς. Κῦμα δὲ 30 

κελαινὸν, ᾧ οὐ προσλογίξεται καὶ ἀφρὸς, ἐξ óv κῦμα φαληριοῦν, ὃ ἐστι λευχόν. (Ves: 7 .) Τὸ δὲ 

xogÜ veras ἃ ἀπὸ κόρυϑος γίνεται, καὶ ἔστιν ὅμοιον τῷ κορύσσεται ἤτοι χορυφοῦται, ὡς τὸ, χορυσσο- 

| μένης ᾿Αμφιτρίτης. εἰ δὲ μικροπρεπὲς δοχεῖ ἀπὸ κόρυϑος xct ζωικῆς χορυφῆς λέγειν — xen 
| κορύσσεσϑαι καὶ κορυφοῦσϑαι τὴν οὕτω μεγάλα ὑψουμένην ϑάλασσαν, ἐνθυμητέον ὡς ovx ἐξ ἀνάγκης 
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ἡ τροπὴ ἀεὶ ποιότητος μεγαλεῖον ζητεῖ καὶ ποσότητος ἀλλ 1j μόνον Ort που ἐγχωρεῖ, με) λοις τε μικρὰ 

προσβιβάζουσα, ὡς ὅτε ἀνϑρωπίνως φράξε τὰ ϑεῖα, καὶ αὖ πάλιν “μικροῖς μεγάλα; ὁπηνίχα ποιεῖ 
ἔμπαλιν. οὕτω χαὶ Ὀλύμπου κορυφαὶ καὶ χάρηνα λέγονται, καὶ σκάφος οὐ μόνον πλοῖον ἀλλὰ χαὶ 

αὐτὸς ὃ μέγιστος κόσμος. οὗ zai κυβερνήτης προΐσταται ϑεὸς, ὁ zal δημιουργὸς χληϑεὶς ἀπὸ σμικρο- 

τάτου τροπιχῶς τοῦ κατὰ πόλεις OnHiavaRotis ὃν δηλοῖ ἡ Οδύσσεια. 'To δὲ, παρὲξ ἅλα. ἐπίῤῥημά ἐστε ἱ 

τοπιχὸν συγχείμεγον ἀπὸ τῆς παρᾶ χαὶ cé s προϑέσεως. δηλ οἵ δὲ τὸ παρὰ τὴν ἅλα, a μᾶλλον τὸ ἔξω μὲν ! 

4o ἁλὸς, παρ᾽ αὐτὴν δὲ ἤτοι ἐγγὺς αὐτῆς. ᾿Ιστέον δὲ ὡς ἡμεῖς uiv ol ὕστερον πάρεξ ἀεὶ φαμὲν fla"gvró- 
veg χατὰ χοινὴν διάλεκτον xci ἀντὶ τοῦ χωρὶς τὴν λέξιν γοοῦμεν xol διὰ τοῦ E γράφομεν αὐτὴν zai 
μόνῃ γενικῇ συντάσσομεν, Ὅμηρος δὲ παρὲξ λέγει ὀξυτόνως, ἀκολουϑῶν τῷ κανόνι τῶν προϑέσεων, καὶ 
ἀντὶ τοῦ ἔξω μὲν ἐγγὺς δὲ τὴν λέξιν λαμβάνει, zc φωνήεντος μὲν ἐπιφερομένου φυλ άσσει τὸ διπλοῦν, 10 
ὡς χαὶ ἐνταῦϑα, συμφώνου δὲ Ferien, τρέπει συνήϑως τὸ ὃ εἰς ἄφωνον τὸ Z, οἷον, παρὲκ γόον ᾿ 
ἤγαγεν. ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ οὕτω φυλάσσει τὸ ξ, ὡς ἐν τῷ, παρὲξ τὴν νῆσον ἐλαύγνομεν, xci τὴν σύνταξιν 

δὲ διφορεῖ. "Aniov δὲ καὶ “Ἡρόδωρος φασὶν ὅτι ἐπὶ τοῦ παρὲξ ἔστι μὲν ὅτε τὸ νοητὸν ἐπιχρατεῖ τῆς ἐξ, 
ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ τῆς παρα, ἤγουν ἐπεὶ τὸ παρὲξ ἐκ δύο σύγκειται προϑέσεων, τῆς παρᾶ xai τῆς τξ, ποτὲ μὲν 
ἡ τῆς εξ προϑέσεως νόησις ἐπιχρατεῖ χαὶ προκαλεῖται γενιχὴν σύνταξιν, ὡς τὸ παρὲξ ὁδοῦ ἤγουν ἔξω 
τῆς ὁδοῦ, ποτὲ δὲ ἡ παρᾶ πρόϑεσις νικῶσα προάγεται εἰς αἰτιατικὴν, ὡς τὸ, παρὲξ τὴν νῆσον ἤτοι 
παρὰ τὴν νῆσον. λαμβάνει δὲ τὴν λέξιν Ὅμηρος, ὡς φαίνεται καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿Οδύσσειαν μάλιστα, 
ἐπὶ τῶν μήτε πάνυ πολὺ ἀπεχόντων μήτε ἔγγιστα ὄντων, ἀλλὰ ἔξω ni ὅ msg ἡ εξ πρόϑεσις δηλοῖ, 

5o ὅμως δὲ ἐγγὺς, ὅ neg διὰ τῆς παρᾶ δηλοῦται προϑέσεως ση"μαινούσης ἐγγύτητα, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ πάρε- 
δρος καὶ παρακαϑίζω καὶ τῶν ὁμοίων. Τὸ δὲ φῦκος ἐχτείνει μὲν τὴν ἄρχουσαν, ἔστι δὲ εἰδός τι μνίου 20 
καὶ βρύου. (Vers. 11, 544.) Ὅτι συγκλήτου μὲν λέξιν ὃ ποιητὴς οὐχ οἶδεν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη" 
ὅτε δὲ εἴπῃ ὡς ὃ βασιλεὺς φοίτα κηρύκεσσι λιγυφϑόγγοισι κελεύων, κλήδην εἰς ἀγορὰν κικλήσκειν 
ἄνδρα ἕκαστον, μηδὲ βοᾶν, καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ, ὅσοι κεκλήατο βουλὴν, τὴν σύγκλητον παραδηλοῖ 
ἀπὸ τοῦ χαλεῖσϑαι ὀνομαζομένην. Σοφοκλῆς δὲ σύγκλητον λέσχην ταύτην καλεῖ. Οὕτω δὲ καὶ γερου- 
σίαν μὲν οὐχ οἶδεν ὀνομάζειν ὃ ποιητὴς, ὅτε δὲ γέροντας λέγει καὶ ὅτε οἶνον ὀνομάζει γερούσιον, τὴν 
τῆς γερουσίας ἐμφαίνει ἔννοιαν. " Ioréov δὲ ὅτι οὐχ ἐᾷ ὃ βασιλεὺς βοᾶν ὡς ἐν ἀγορᾷ τοὺς χήρυχας, ἵνα 
μὴ ἔχπυστα τοῖς Τρωσὶ τὰ κατὰ τοὺς ΑΙἰχαιοὺς γένοιντο, χαὶ γνωσθεῖεν ἀμηχανοῦντες καὶ ταρασσό- 
μενοι, ὥστε βοᾶν μὲν τὸ τρανέστερον φωνεῖν, κικλήσχειν δὲ, 0 ἐστι καλεῖν y τὸ ἠρέμα. Τοῦ δὲ χκλήδην 
ἡ διάϑεσις χατὰ τὸ τμήδην, ὃ δηλοῖ τὸ τμητικῶς, ᾿Δττικὸν δὲ xol ἅμα ἐτυμολογιχὸν τὸ κλήδην 
χικλήσχειν» Ὁ σαφέστερον ἑτέρωϑε ἐξονομακλήδην ἐῤῥέϑη. ( Vers. 10.) Φοιτᾶν δὲ τὸ ἁπλῶς πέριο- 30 

60 δεύειν. γινόμενον χατὰ τοὺς παλαιοὺς ἐκ τοῦ προϊέναι ἢ éx τῆς ὁδοῦ. ᾿Δ4ττι" χοὶ δὲ ὕστερον τὸ ἐς 
διδασχάλου ἱέναι φοιτᾶν ἔλεγον καὶ φοιτητὴν τὸν τοῦτο ποιοῦντα. ὡς δὲ χαὶ τὸ ἐνθουσιωδῶς 

ὁρμᾶν καὶ μαίνεσθαι φοιτᾶν ἐλέχϑη, ὅϑεν καὶ φοῖτος ἡ μανία, δηλοῦσιν οἱ παλαιοί. (εῖ5. 11.) | 

Τὸ δὲ εἰς ἀγορὴν ovx ἀποστερεῖ οὐδὲ τὴν σύγχλητον ἄγυριν τοῦ λέγεσθαι ἥχειν εἰς ἀγορήν, 
(Vers. 10.) Ὅτι φιλοπόνῳ οἰχεῖον τὸ, ἐφοίτα κελεύων, αὐτὸς δὲ μετὰ πρώτοισι πονεῖτο, 0 ἐστιν ἐνήρ- 
yet s αὑτοδιακονῶν δηλαδὴ). ( Vers. 11. sqq.) Ὅτι "Ayeu£uvov εἰς μὐγμηγορίαν ἀνίστατο δαχρυχέων, 
ὥστε χρήνη μελάνυδρος. ἥτε κατ᾽ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ. καὶ βαρυστενάχων προφέρει 

79ϑἀπαραποιήτῳς χαὶ ἐν ταῦϑα πολλὰ, ὧν ἔφη xai ἐν τῇ 5 ἀρξάμενος ἐχ τοῦ, Ζεύς με ἄτῃ ἐνέδησε : 
βαρείῃ, ovx ἐσχηματισμένως μέντοι, ἀλλὰ ἀληθῶς αὐτὰ λαλεῖ. Ev oig καὶ τὸ φεύγωμεν σὺν νηυσὶ 

καὶ ἑξῆς. καὶ οἱ μὲν ἄλλοι σιωπῶσι , δεδιότες μὴ καὶ οὗτος ὃ βασιλικὸς λόγος ἀπόπειρά τις εἴη τῶν 4o i 
᾿Αχαιῶν, μόνος δὲ καὶ νῦν ὃ Διομήδης, ὡς καὶ πρὸ ὀλίγων, ὀψὲ διὰ τὴν νεότητα εἰπεῖν ϑαῤῥήσας" οἱ l 
γὰρ ἄλλοι πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. δὴν δ᾽ aveo ἤσαν τετιηύτες, ἀφραδέοντά τὲ τὸν βασιλέα καλεῖ, 626 

καὶ κατὰ νόμον ἐντέχνου δητορείας παραιτησάμενος. γέμεσιν, καὶ ἐν σχήματι προδιορϑώσεως αἰτησά- 
μένος μὴ χολωϑῆναι τὸν βασιλέα, καὶ οὕτω τῇ τοῦ λόγου τραχύτητι χεράσας ἐπιείκειαν . μαχήσεσϑαν 
τῷ βασιλεῖ λέγει. χαϑὰ ϑέμις ἐστὶν ἀγορῇ, καὶ Ge uiui axe ὅτι φϑάσας ὁ θασιλεὺς ἀλκὴν τῷ Διομή- 

Ort ὠγείδισεν, εἰπὼν ἀπόλεμον αὐτὸν εἶναι καὶ ἀγάλκιδα. εἶτα λέγει ὅτε μάλιστά yc τῷ ᾿Δγαμέμνονι 
, 
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ὁ Ζεὺς oU τέλειον ἔδωχε τὸ ἀγαϑὸν, ἀλλὰ διάνδιχα, τὸ TT. ς βασιλείας χαλὸν διελὼν, σκήπτρῳ μὲν ἔδωκε 

τετιμῆσϑαι πλεῖον πάντων, ὡς € ioi νον τοῦτο δὴ τὸ xci ἐκ τύχης "ποτὲ ἀγαϑόν" ἀλκὴν δὲ οὐκ 10 
ἔδωχεν, 0 χράτος ἐστὶ μέγιστον. ἐξ ἀρετῆς γὰρ τουτὶ τὸ καλόν. φράζει δὲ ὁ ποιητὴς τὰ χατὰ τὸν Διο- 

μήδην οὕτως" GV ees. $2. sqq.) "Argsion, col πρῶτα μαχήσομαι ἀφραδέοντι, ἢ ϑέμις ἐστὶν ἄναξ 
ἀγορῇ, σὺ δὲ μὴ TL χολωϑῇς. ἀλκὴν μέν μοι πρῶτον Ov: ἰδισας ἐ ἐν Δαναοῖσι, φὰς ἕμεν ̓ ἀπτόλεμον xoc 

ἀνάλκιδα' ταῦτα δὲ πάντα (oac ᾿Αργείων ἡμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. σοὶ δὲ διάνδιχα odo ϑεός" σχήπτρῳ 

μέντοι δῶκε τετιμῆσθαι περὶ πάντων, ἀλκὴν δ᾽ οὔ τι δῶκεν, O τε κράτος ἐστὶ μέγιστον. δαιμόνιε, 

5 jy oUY μακχάριξ; οὕτω που μάλα ἔλπεαι υἷας oua ἁπτολέμους € ἔμεναι καὶ ἀνάλχιδας, ὡς ἀγορεύεις; 

εἰ δέ τι αὐτῷ ϑυμὸς ἐπέσσυται ὧστε νέεσϑαι. ἔρχεο, πάρ τοι ὁδὸς, νῆες δέ τι ἄγχι ϑαλάσσης ἑστᾶσ᾽, 

10 αἵ τοὶ ἕποντο Διυκήνηϑεν μάλα πολλαί. ἂλλ ἄλλοι μενξουσι καρηχομόωντες ᾿ἡχαιοὶ, εἰσόχε πὲρ Τροίην 

διαπέρσομεν. εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ, φευγόντων σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. νῶι δ᾽, ἐγὼ Σϑένελός τε, 
μαχησόμεϑα, εἰσόκε τέκμωρ ᾿Ιλίου εὕρωμεν, σὺν γὰρ ϑεῷ εἰλήλουϑμεν" ὃ δὴ ἐπιφωνηματικῶς ἐπῆ- 
χται, ϑεραπεῦον, ὡς καὶ ῥηθήσεται, τὴν δοχοῦσαν ἀλαζονείαν τοῦ ἥρωος. Εν — δὲ ὅρα ὕπως 
ὃ Διομήδης ὃ ἐν καιρῷ σιγήσας, ὅτε ὠνειδίσϑη παρὰ τοῦ βασιλέως ὡς ἀπόλεμος * καὶ ἄναλκις, vUy 20 

εὐϑέτως xai ἀληϑῶς Mya τὸν ὀνειδίσαντα, περιτρέπων ἐχείνῳ τὸν ὀνειδισμὸν ἐξ ἔργων αὐτῶν. ἄναλκις 

γὰρ ὡσεπιπολὺ ὃ φεύγειν ἐϑέλῶν, οὐ μὴν ὃ ἑτοιμαζόμενος εἰς πόλεμον. ὡς τότε ὃ Διομήδης. χαὶ οὕτω 
μὲν ὃ ἥρως πρὸς f βάρος λαλεῖ. ὃ δέ γε βασιλεὺς φέρει τὸν ἔλεγχον διά τε τὴν ϑέμιν τῆς ἀγορᾶς καὶ 

διότι οὐ ψευδὲς ἐστι τὸ ὄνειδος, ἀλλὰ κατ᾽ αὐτὸ ἀληϑίξεται ὃ ἥρως, ὡς περ αὖ πάλιν ἠλαζόνευται 

αὑτῷ τὸ, ἐγὼ Σϑένελός τὲ “μαχησόμε εϑα καὶ ἑξῆς. ὅϑεν καὶ ἐπεὶ ὑπέρχομπος ὃ τοιοῦτος λόγος, πῶς γὰρ 

20 ἂν οἱ παρὰ Διομήδην d ico τῷ πανελληνίῳ δυνήσονται; ἐπάγει ϑεραπείαν τὸ, σὺν γὰρ ϑεῷ ἤλθομεν. οἰχεῖα 

δέ, φασιν, ἄρτι ὴ τοιαύτη, uc ἐγαλόφρων ó ῥητορε ee τῷ Διομήδει. παρώξυνται γὰρ οὐ μόνον φιλοτιμίᾳ zc 

ϑυμῷ, ἀλλὰ καὶ ἀρετῇ" ἔτρωσε γὰρ τὴν τὸν ̓Δλέξανδρον σώσασαν, ἀνεῖλε Πάνδαρον, ἔλαβε τοὺς ἵππους 
«Αἰνείου, χρύσεα Ὁπλα ἔσχεν, ᾿δαίῳ τῷ ἐκ Τροίας κήρυκι μόνος ἀντεῖπε, κεραυνοῖς ἀντέσχεν, ἔφυγεν 
ὕστερος, ὑπέστρεψε πρῶτος; χαὶ διὰ ταῦτα ὑπέρφρων γίνεται. καὶ ὁμως ov ϑαῤῥεῖ αὐχήσειν πολιορ- 
χῆσαι τὴν Τροίαν; ἀλλὰ μαχησόμεϑαά, icai fug τέχμωρ ᾿]λίου εὕρωμεν, ἤτοι τέλος τῆς περὶ τὴν 
Ἴλιον μάχης; ὃ περ μέσως ῥηϑὲν δηλοῖ οὐ "μόνον τὸ ἑλεῖν αὐτὴν ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπὶ διακειμένοις τισὶ λῦσαι 530 

τὴν μάχην, τυχὸν δὲ καὶ τὸ μαχομένους εὐχλεῶς πεσεῖν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τῷ Ὁμηριχῷ τούτῳ τόπῳ 
παρ᾽ ᾿Ἡροδύτῳ ἔοικε τὸ, μὴ στρατεύεσϑαι ἐπὶ τὴν ᾿ Ελλάδα ᾿ἄρταβανε, ἐγὼ δὲ καὶ ἄνευ σέο, ὅσα εἶπα, 
ἐπιτελέα ποιήσω. ἔστι δὲ ἐκείνου ἀχομπότερον τὸ Ὁμηρικὸν καὶ διὰ τοῦτο ἀσφαλέστερον. χαὶ τοιοῦτον 
μὲν τὸ ἐχτεϑὲν Ὁμηρικὸν χωρίον. τὰ δὲ διὰ μέσου αὐτοῦ εὐϑὺς εἰρήσεται. ( Vers. 14.) Μελάνυδρος 
μὲν οὖν κρήνη οὐ μόνον διότι καϑόλου τὸ ὕδωρ μέλαν εἶναι δοκεῖ μὴ φωτιζόμενον, ἀλλὰ καὶ ὡς ex 

βάϑους ἀνάγουσα τὸ ὕδωρ καὶ ὡς πολύυδρος. (Vers, 15.) AryiÀnp δὲ πέτρα, ἥτις διὰ τὸ τοῦ ὕψους 

δυσανάβατον καὶ ὑπὸ αἰγὸς λείπεται, ἁλτικοῦ ζῴου καὶ πετροβατικοῦ. τοιαύτῃ δέ τινι χρήνῃ τὸν βασι- 
λέα εἰκάζει, ἐξ ὑψηλῆς δηλαδὴ καταῤῥεούσῃ πέτρας, διὰ τὸ τοῦ ἥρωος καὶ στερέμνιον χαὶ εὐμέγεϑες, 
καὶ διὰ τὸ δαψιλὲς δὲ δάκρυον καὶ ὑπερβολικόν. εὑρεϑήσεται δὲ ὑπερβολὴ δαχρύων χαὶ ἐν τοῖς ἑξῆς 
ἐπὶ τῷ τοῦ Πατρόκλου νεχρῷ. Δνοφερὸν δὲ ὕδωρ ἢ τὸ μέλαν iE ὁμοιότητος γνόφου τραπέντος τοῦ y 
εἰς δ᾽ συνήϑως ἢ ὡς ἐν σχήματι συνϑέτῳ τὸ μετὰ δονήσεως φερόμενον καὶ ψόφου τινὸς, ᾧ ψόφῳ ἔοιχεν 
0 βαρὶς τοῦ βασιλέως "στεναγμὸς, ὡς τὰ δάχρυα τῷ καταῤῥέοντι τῆς πέτρας ὕδατι. φησὶ γάρ" βαρυ- 4o 
στενάχων μετηύδα. Ὅτι δὲ μυριαχοῦ εὕρηνται πη) αἱ οὐ μόνον ἁπλῶς κατὰ πετρῶν χέουσαι ὕδωρ ἀλλὰ 
καὶ χατὰ ὀρέων χορυφῶν, δῆλον. καὶ ἱστορεῖ τοιοῦτόν τι zcl ὁ “ἰσχύλος ἐν Προμηϑεῖ. (Vers. 18.) 
Τὸ δὲ, ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ, τὸ δυσαπάλλακτον τῆς δυστυχίας δηλοῖ, ἔνϑα καὶ Δία εἰπὼν ὑπερμενέα ἑρμη- 
γεύει ἐπαγαγών" ὃς πολλάων πολίων χαὶ ἑξῆς" καὶ, τοῦ γὰρ κράτος ἐστὲ μέγιστον. (V ers. 50.) Περὶ δὲ 
τοῦ, ἄνεῳ ἦσαν, 0 ἐστιν ἄφωνοι, χαὶ τοῦ τετιηότες, ὃ ἐστι λελ ὑπημένοι, τετιμωρημένοι; ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη. 
( Vers. $2. ) Τὸ δὲ μαχήσομαι ἐπὶ ἀντιλογίας γῦν χεῖται, διὸ ἐπήγαγε ἐν, ὡς ϑέμις ἐστὶν ἄναξ ἀγορῆ᾽ 

ἄλλως γὰρ οὐκ ἔστιν ἀνταγορεύειν ἄνακτι. Ἔν μέντοι τῷ. ἐγὼ Σϑίνελός τε μαχησόμεϑα, χυριο- 
λεχτεῖται τὸ μαχησόμεϑα. “ἀπὸ δὲ ye τοῦ, μαχήσομαι ὡς ϑέμις ἀγορῇ, καὶ ἡ λογομαχία εἴληπται. 

Gga 
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( Vers. 33.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ, μαχήσομαι, 7 ϑέμις ἐστὶν ἀγορῇ, ῥητορικῶς τεϑεώρηται ὡς toU 
συμβουλευτιχοῦ εἴδους στασιαζαμένου. τοιοῦτον γὰρ πάντως τὸ ἐν ἀγορᾷ κατὰ ϑέμιν μάχεσϑαι. Τὸ δὲ 

ἄναξ οὐχ ἀργὸν κεῖται, ἀλλ᾿ ἀξιωματικῶς δηλοῖ ὡς οὐ λέληϑέ μὲ ὕτι πρὸς ἄνακτα λαλῶ. εἰδὼς δὲ ποιῶ 
δοτὸ τῇ ἀγορᾷ ϑεμιτόν. ( Vers. 52.) Τὸ δὲ ἀφρα"δέοντι οὐ πάνυ τραχέως ἔχει" οὐ γὰρ τὸν ἀφραίνοντα 

δηλοῖ, ἐπεὶ μηδὲ ἐχρῆν εὐθὺς ἐκ προοιμίων ἀπαρακαλύπτως τραχύνεσϑαι, ἀλλὰ τὸν κακῶς φραζό- 
μένον. τραχὺ δὲ ὅμως ὃν καὶ τοῦτο λεαίνεται τῇ ἐπαγωγῇ τοῦ ἄναξ. Τὸ δὲ, ἡ ϑέμις ἐστὶν ἀγορῇ, ἀντὶ 
τοῦ, ὡς νόμος ἐστὶ τοῖς συγκληϑεῖσιν εἰς ἀγορὰν, ἢ καὶ κατὰ ἑτεροῖον τόνωμα τοῦ 1) ϑέμις, ἀντὶ τοῦ 
ἥτις ϑέμις ἐστὶν ἐν ἀγορᾷ, ἤγουν ὅς meo νόμος ἐστὶν ἀγορᾶς" ἔξεστι γὰρ ἀγορεύειν τὰ δοκοῦντα. 627 
ἔξνϑα σημείωσαι καὶ ὅτι ἀγορὰν πάλιν ἔφη καὶ τὴν ὡς εἴρηται σύγκλητον βουλήν. ἐν τούτοις δὲ καὶ 
σχῆμα προϑεραπείας ἐστί. μέλλων γὰρ ὁ Διομήδης τοῦ βασιλέως καϑάψασθϑαι λέγει" σοὶ πρῶτα 10 
μαχήσομαι xci ἑξῆς ἕως τοῦ, σὺ δὲ μή τι χολωϑῆῇς. ἄλλως γὰρ πάνυ ἄτεχνον ἣν κατὰ τοῦ βασιλέως 
ἀπαρακαλύπτως τραχύνασϑαι. ( Vers. 34.) TO ài, ἀλκὴν ὀνείδισας, ἀσυνήϑως λέλεκται. οὐ γὰρ ὥς 
nep τὸ κλοπὴν ὠνείδισας ἡ δειλίαν avri τοῦ κλέπτην εἶπας εἶναι ἢ δειλὸν, οὕτω κἀνταῦϑα τὸ ἀλκὴν 

μέν μοι πρῶτον ὠνείδισας, ἀντὶ τοῦ, ἄλκιμον ὠνόμασας, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ, ἐμέμψω μοι τὴν ἀλκήν. διὸ 
καὶ ἑρμηνεύων ἐπήγαγε τὸ, φὰς εἶναι ἀπτόλεμον καὶ ἀναλκιδα᾽ 0 πληϑυνϑὲν ποιεῖ τὸ ἀπτολέμους 

60 ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας. Τὸ δὲ, πρῶτον ὀνείδισας, *icov ἐστὶ τῷ πρῶτος ὀνείδισας, ὅϑεν εἰ καὶ εἶπον 

φησὶν ὡς σοὶ πρῶτα μαχήσομαι, ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὡς πρὸς ἑτέρους, ἐγὼ δὲ δεύτερος ἥκω εἰς λόγους οἷά 

σου προονειδίσαντος. ὄνειδος δὲ καὶ νῦν ὕβρις, ὄνοσις, 0 ἐστι μέμψις, οὗ μὴν τὸ σύνηϑες τοῖς μεθ᾽ 
Ὅμηρον, ὃ D δηλοῖ προφορὰν εὐεργεσιῶν ἐπὶ ἐλέγχῳ ἀχαριστίας. ( Vers. 35.) Τοῦ δὲ φὰς τὸ πληϑυν- 
τικὸν ἣν πρὸ τούτων ἐν τῷ, φάντες ἀριστῆα. Τὸ δὲ, ταῦτα δὲ πάντα ἴσασι. πολὺν ἐμφαίνει νοῦν" 20 
ὑποχρούεταν γὰρ οὐ μόνον ἄρσεις, ὡς οὐκ ἀπτόλεμός εἰμι οὐδὲ ἄναλκις, ἀλλὰ καὶ ϑέσεις, ὡς τοιόσδε 

73καὶ τοιόσδε μάλιστα ἐν τῷ ἀριστεύειν ἔγνωσμαι. Τοῦ "δὲ, διάνδιχα δῶχε, διασαφητικόν ἐστε τὸ, σχή- 
πτρῳ μέντοι δᾷκε καὶ ἑξῆς" ὃ δὴ ἑρμηνευτικόν ἐστι τοῦ εὑρυχρείοντα εἶναι τὸν ᾿Α΄γαμέμνονα. 
(Vers. 58.) Τὸ δὲ περὶ πάντων ἀντὶ τοῦ περιττότερον πάντων, 0 ἐστιν ὑπὲρ πάντας. Τὸ δὲ, ἀλκὴν 
οὔ τοι δῶκε, χρήσιμον εἰς τὸ, ἀλκὴν μέν μοι πρῶτον ὀνείδισας. δῆλον γὰρ καὶ ὅτι 0 βασιλεὺς οὕτως 
ἀλκὴν τῷ Διομήδει ὠνείδισεν, ὅτι δηλαδὴ ἀλκὴν ov οἱ δῶκε ϑεός. τρὶς δὲ ἐνταῦϑα κεῖται συνε- 
χῶς τὸ δῶκεν, ὡς λέξις καιρία. (Vers. 59.) Τὸ δὲ τὴν ἀλκὴν γνωμιχῶς κράτος εἰπεῖν μέγιστον ὑπέρ- 
ϑεσίς ἐστι συγχριτικὴ, προτιμωμένη. τοῦ βασιλικῶς σκηπτουχεῖν τὸ μέγα κράτος τὸ ἐξ ἀλχῆς, ἧς 
ἕνεχεν καὶ ἡ μάχη κυδιάνειρα λέγεται. ἼΕνϑα ὅρα καὶ ὅτι ἐτόλμησεν ὃ Διομήδης ἀνάπαλιν εἰπεῖν τῷ 
cog Νέστορι, ὁ μὲν γὰρ ἐξαίρων τὸν Ayouéuvove ὡς κρατοῦντα ἔφη" εἰ δὲ σὺ, ὦ ̓ Αχιλλεῦ, χρατε- 80 
ρός ἐσσι. ἀλλ᾽ ὃ γε φέρτερός ἐστι, ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει. ὃ Διομήδης δὲ ἐνταῦϑα τοῦ σκήπτρου 
τὴν ἀνδρίαν ὑπερτιϑεὶς χράτος εἶναι μέγιστόν φησι τὴν ἀλχὴν, ἀπρθεοέρων ἑαυτὸν λεληϑότως τοῦ 

10 βασιλέως ὡς ἄλκιμον, οἷα ἐχείνου μὴ ὄντος τοιούτου, ᾧ xoi σφοδρότερον * αὐτὸς νῦν jj περ ὃ ̓ Ἄχιλ- 

λεὺς τότε προσφέρεται. ὃ μὲν γὰρ συμβολικῶς ὠνείδισε τῷ βασιλεῖ τὸ ἄναλκχι, χραδίην αὐτὸν εἰπὼν 
ἔχειν ἐλάφου, Διομήδης δὲ σαφῶς ἀπέφηνε μὴ ἔχειν. αὐτὸν ἀλκήν. Τὸ δὲ, 0 τὲ κράτος ἐστὶ μέγιστον, 

ἴσως μὲν ἐσχημάτισται, ἦν γὰρ κοινότερον εἰπεῖν, 2 τε κράτος ἐστὶ μέγιστον. ὡς τῆς ἀλκῆς τοιαύτης 
οὔσης, καϑὰ καὶ ἀνωτέρω τὸ, μαχήσομαι ὃ ϑέμις ἐστὶν, ἄλλως ἐσχηματίσϑη κατὰ ϑῆλυ γένος, ἢ ϑέμις 

ἐστί" xai παρ᾽ Εὐριπίδῃ δὲ τὸ, πάντα συμφέρουσα ὃ λίαν σώζει, ὅμοιον σχῆμα ἔσχε τῷ, 3j περ 
μεγίστη γίνεται σωτηρία δύναται δὲ καὶ ἄλλως ὀρϑῶς ἔχειν ἐν τῷ ἀπὸ κοινοῦ εἰπεῖν, 0 περ. ἤγουν τὸ 
δοϑῆναι τινὶ ἀλκὴν, κράτος ἐστὶ μέγιστον. ( Vers. 40.) Πρὸς δὲ τὸ φεύγωμεν καϑαπτόμενος ὃ 4ιο- 4o 
μήδης τοῦ βασιλέως διὰ τὸ πληϑυντικῶς αὐτὸ εἰρῆσϑαι, ἀποσεμνύνων δὲ τοὺς “Ἕλληνας ὡς μὴ πεισϑη- 

σομένους, φησὶν ὡς ἐῤῥέϑη. τὸ, δαιμόνιε καὶ ἑξῆς ἕως τοῦ ὡς ἀγορεύεις. καὶ ἔστι τῆς ἐννοίας τὸ σχῆμα 
ἐρωτηματικὸν κατὰ ἐλεγκτιχὴν δύναμιν ἐνστάσεως. βούλεται γὰρ εἰπεῖν, ὡς οὐ πεισϑήσονταί σοι φυγεῖν. 
ἐφεξῆς δὲ χαὶ ἀντιπαραστατιχῶς φησὶν ὅτι εἰ δὲ βούλονται, ΜΌΝΟΣ εἰπών" εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ, φευ- 

20 γόντων σὺν νηυσί, δοκεῖ δὲ xoi ἄλλως λέγειν ὃ Διομήδης, ὡς διχῆ * ὃ βασιλεὺς ἔσφαλται, αὐτόν τε 

φϑάσας εἰπεῖν ἀπτόλεμον καὶ ἀνάλκιδα, καὶ νῦν δὲ τοὺς ᾿Δχαιοὺς τοιούτους ἐλπόμενος εἶναι. 
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(Vers. 41.) Τὸ δὲ, ὡς ἀγορεύεις, ἐλλέλειπται διὰ γοργότητα. δοκεῖ γὰρ λείπειν ἢ τὸ φυγεῖν, ἵνα λέγῃ, 
ὡς ἀγορεύεις φυγεῖν φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν; ἢ τὸ νέεσϑαι, καϑὰ μιχρόν τι ὑποχαταβάς φησιν. ἔτι δὲ 
τὸ ὡς ἀγορεΐεις ἀστείως εἴρηκε, μονονουχὶ λέγων ὡς, εἰ καὶ ϑετέον ὅτι ἀπόλεμοι xoi ἀνάλκιδες οἱ 
᾽Αχαιοὶ, ἀλλ᾿ ovy οὕτως ὡς ἀγυρεύεις, ἵνα καὶ φεύγωσι. καὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν, ἀπόδειξίς ἐστι τὸ ὡς 
ἀγορεύεις τοῦ ἔλπεσϑαι ἀνάλκιδας εἶναι τοὺς ᾿Αχαιούς. ὁ γὰρ ἀγορεύων τὲ ψεχτόν τινος, καὶ τοιοῦτον 
ἐκεῖνον ἔλπεται εἶναι. (65. 42.) ' Ev δὲ TQ, ὥστε νέεσϑαι, κοινότερον πλεονάζει 0 τὲ σύνδεσμος, 

ὡς xoi ἐν τῷ οἷόν re ἀντὶ τοῦ δυνατὸν καὶ ἐν τῷ οἷός τε ἣν xci ἐν τοῖς ὁμοίοις. ( Vers, 43.) To δὲ τὰς 
νῆας τῷ βασιλεῖ ἄγχι ϑαλάσσης ἑστάναι σκῶμμα λεληϑότως εὐφυές ἐστιν, ὡς δῆϑεν προχείρου τοῦ 

βασιλέως ὄντος φυγεῖν. ( Vers. 44.) Τὸ δὲ, αἵ σοι ἕποντο Μυκήνηϑεν, μεριχεύει τε ἅμα καὶ ἑρμηνεύει 
τὸν νοῦν, iva μὴ βασιλέως νῆες αἱ κατὰ τὸν ναΐσταϑμον πᾶσαι vooivro. Τὸ δὲ, μάλα πολλαὶ, 

σεμνύνει πάλιν τὸν βασιλέα φιλαλήϑως ὡς καὶ ἄλλως πολύναυν. ὕτι δὲ καὶ πολλαὶ αὐτῷ νῆες ἦσαν, 
ἡ "Βοιωτία ἐδήλωσεν. ( Vers. 45.) ' Ev δὲ τῷ, ἀλλ᾽ ἄλλοι μενέουσιν, ἢ) περιττὸς ὁ ἀλλὰ σύνδεσμος, 
ἢ ἔλλειψιν ἔχει νοήματος, ἵνα λέγῃ, ὡς εἰ καὶ σὺ ἀπελεύσῃ, ἀλλὰ οἱ λοιποὶ μενοῦσι. ( Vers. 46.) Τὸ 
δὲ, εἰσόκε Τροίην διαπέρσομεν, οὐ μόνον σεμνότερον ἀλλὰ καὶ σαφέστερον τοῦ, εἰσόκε τέκμωρ ᾽Ιλίου 
εὕρωμεν. ἐχεῖνο δὲ πῶς νοεῖται, προείρηται. εἰ δὲ ἀκόλουθον ἣν πρὸς τὸ, ἄλλοι μενέουσιν ᾿“χαιοὶ, 
εἰπεῖν, εἰσόκε Τροίην διαπέρσουσιν, ἀλλ᾿ ὃ Διομήδης οὐκ ἠνέσχετο μὴ κοινώσασϑαι τὸ καλὸν, τὸ μὲν 
παραμεῖναι τοῖς ἄλλοις προσνείμας ἐπὶ ἐπαίνῳ ἐχείνων, τοῦ δὲ πορϑῆσαι καὶ ἑαυτὸν ϑέμενος κοινωνόν. 
(Vers. 47.) Τὸ δὲ, εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ, φευγόντων, ἀντὶ τοῦ, εἰ δὲ βούλονται, φευγέτωσαν καὶ αὐτοί. 
καὶ ἔστι σχῆμα σύνηϑες ἐλλείψεως οὐ μόνον γοργὸν ἀλλὰ καὶ σεμνὸν διὰ τὴν ἀποσιώπησιν τοῦ προαι- 
QeruxoU ῥήματος. οὐ γὰρ καϑαρῶς ἀνέχεται εἰπεῖν, εἰ βούλονται, φευγέτωσαν. ὅτι δὲ τὸ φευγόντων 
προσταχτικῶς ῥηϑὲν κατὰ ᾿Αττιχοὺς σχῆμα καὶ αὐτό ἐστιν ἐλλειπτιχὸν, οὐχ ἀδηλὸν ἐστιν. ᾿Ιστέον δὲ 
καὶ ὅτε τὸ, εἰ δὲ φευγόντων. χρήσιμόν ἐστιν εἰς νόησιν τοῦ, εἰ δ᾽ ἄγε μὴν πείρησαι, καὶ τῶν ὁμοίων. 
(Vers. 48.) ToU δὲ νῶι ἑρμηνεία ἐστὶ τὸ, ἐγὼ Σϑένελός τε. εὐϑεῖα γὰρ δυϊκῶν ἡ τοιαύτη ἀντωνυμία 
ἐστίν. ( Vers. $2.) Ἔτι ἰστέον καὶ ὅτι τὸ, σοὶ πρῶτα μαλχήσομαι ἀφραδέοντι, ἡ ϑέμις ἐστὶν ἀγορῇ, 

σὺ δὲ μή τι χολωϑῆς, παντὶ προσαρμόττει ἀντιλέγοντι πρὸς τὸν μὴ χαλῶς βουλευσάμενον. ᾿Ανδρεῖος 

δὲ ἀνὴρ ἐπὶ δειλίᾳ ὀνειδισϑεὶς πρός τινος μάτην εὐλόγως ἂν εἴποι τὸ, &Axiv μέν μοι πρῶτον ὀνεί- 

δισας, φὰς ἔμεναι ἀπτόλεμον xal ἀνάλκιδα, ταῦτα δὲ πάντα ἴσασι καὶ ἑξῆς. vio δὲ πλούσιος μὲν 
ἢ ἄλλως πως ἄρχων, ἀγεννὴς δὲ, ἀκούσοι ἂν προσφυῶς ὅτι ϑεὸς σκήπτρῳ μὲν UL πλούτῳ τυχὸν 7 τινε 
τοιούτῳ δῶχέ σοι τετιμῆσϑαι περὶ πάντων, ἀλχὴν δ᾽ οὔτι δῶχεν, O τε κράτος ἐστὶ μέγιστον. Πρὸς δὲ 

τὸν ἐθέλοντα ὑποχωρεῖν ἔχ τινος μὴ πάνυ τοῦτο ἐθέλοντος καλὸν ῥηθῆναι τὸ, εἴ σοι ϑυμὸς ἐπέσσυται, 
ἔρχεο, πάρ TOL ὁδὸς, ἤτοι. πάρεστί σοι ὁδεύειν, καὶ ὡς εἰπεῖν ὑφήπλωταί σοι ἡ 000g. τοῦτο δὲ ἤδη 

χαὶ παροιμιῶδες γέγονεν. ὁδὸς δὲ νῦν ἡ διὰ νηῶν χέλευϑος, ἣν οἴδαμεν ἐκ τοῦ ἐλεύϑω γενομένην. χατὰ 
γὰρ τὸν 4λεξανδρέα ' Ηρακλείδην, ὡς πατῶ πάτος, στείβω στίβος, οὕτω ἐλεύϑω ἔλευϑος, καὶ πλεο- 

νασμῷ τοῦ καὶ χέλευϑος, ᾧ λόγῳ καὶ τὴν αὐλωνίαν Χάραξ καυλωνίαν φησὶν ἐν ̓ Ιταλικοῖς" οὕτω δέ, φησι, 
καὶ τὰ ἀνϑήλια κανϑήλια. χαὶ τοῦτο μὲν τοιοῦτον. ( V ors, 48. sqq. ) Ὁ δὲ μετὰ ϑείου ϑάρσους προς- 
λιπαρῶν τινὶ ἔργῳ, ἐρεῖ ὅτι, παραμενῶ εἰσόδχε τέκμωρ εὕρω, σὺν γὰρ ϑεῷ εἰλήλουθα. εἰ δὲ πλείους οἱ 
προσμένοντες, σχηματισϑήσεται ὃ λόγος καὶ πληϑυντικῶς, εἰληλουΐϑμεν, ἤγουν ἐληλύϑαμεν, ὃ κατὰ 

τὸν ῥηθέντα" Πρακλείδην πεποίηται διαλέκτοις τέσσαρσιν. ᾿τϑιίδι, «t, Βοιωτίᾳ, Αἰολίδι. ἐλεύϑω 

γὰρ, οὗ μέσος κοινὸς παρακείμενος ἤλευϑα, καὶ ᾿Αττιχῶς ἐλήλυϑα, κατὰ τὸ ἤρεικα ἐρήριχα, 0 ἐστιν 

ἔσχισα, ἤλειφα ἀλήλιφα. ἐπεὶ δὲ ἔϑος Βοιώτιον προστιϑέναι τῷ V τὸ ὃ. καὶ ᾿Ιαχὸν τῷ € τὸ 0, γίνε- 

ται οὕτως εἰλήλουθα, 0 βεβοιωτίασται μέν, φησι, χατὰ τὴν παραλήγουσαν, χατὰ δὲ τὴν πρώτην 

ἤγουν τὴν ἄρχουσαν ἰώνισται. TOU δὲ τοιούτου εἰλήλουϑα πληϑυντιχὸν δἰληλούϑαμεν ἀναλόγῳ προσϑέσει 

τοῦ μεν, κατὰ τὸ τέσυψα τετύφαμεν, ὕϑεν .“Διολικῶς συγχέκοπται τὸ εἰλήλουϑμεν" Αἰολέων γάρ εἰσιν 
αἱ συγκοπαί. ὅτι δὲ συγχέ ἔκοπται τὸ εἰλήλουϑμεν, δῆλον οὕτω. πᾶν ῥῆμα ’ πληϑυντιχὸν πρώτου ; προσώπου 

ἑχάστοτε πρὸ τῆς μεν φωνῆεν ἔχει, καὶ οὐδέποτε σύμφωνον. τοῦτο δὲ ἔ au πρὸ TOU t τὸ 9, συγκέκο- 

nta ἄρα, ὥς "tQ καὶ τὸ ἐπέπιϑμεν ἐκ τοῦ ἐπεπίϑομεν καὶ τὸ ἴσμεν ix τοῦ ἴσαμεν, οὗ ϑέμα τὸ ἴσημι. 

3o 

ἢ» 40 

50 
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θο *( Vers. 50.) Ὅτι “Διομήδους Ónunyopr σαντος ἐθαύμασαν ' 'λληνες, ὡς δηλοὶ τὸ. ὡς ἐφαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα. 

πάντες ἐπίαχον υἷες Δχαιῶν, μῦϑον A b diga cds Διομήδεος. ( Vers. 51. ) ἔστι δὲ ἀγαίεσϑαι μὲν 

735q00vov, ἀγάσσασϑαι δὲ ἐκπλήξεως. * ( Vers. 53. sqq.) Ὅτι «Νέστωρ ἔργοις αὐτοῖς ἤδη τὴν τοῦ Διο- 
μήδους ἀνδρίαν μεμαϑηχὼς οἷα πρὸ μικροῦ δι᾿ αὐτοῦ περισωϑεὶς μαρτυρεῖ ὅτι τε ἐν πολέμῳ δύναται 

καὶ ὅτι βουλῇ τῶν ὁμηλίκων ὑπερέχει, καὶ τὴν δημηγορίαν δὲ αὐτοῦ ἐπαινεῖ. φησὶ γοῦν" Τυδείδη, 
πέρι μὲν πολέμῳ ἐνὶ χρατερός. ἐσσι, zal βουλῇ μετὰ πάντας, ὃ ἐστι χατὰ πάντας, ὁμήλικας ἔπλευ ὁ ἄρι- 

στος᾽ οὐ τίς TOL τὸν μῦϑον ὀνόσσεται, ὅσσοι "Ayowoi, οὐδὲ πάλιν, τουτέστιν ἔμπαλιν, ἐρέει, ἐναν- 

10 τιού μενος δηλαδή. ἀτάρ φηΐσιν οὐ τέλος ἵχέο μύϑων, τουτέστιν ἑλλιπῶς συνεβουλεύσω, χαὶ οὐ τελείαν 

γνώμην εἰσήνεγκας, οὐ δι᾿ ἀφροσύνην. ἀλλ ὕτι μὴ ἔχεις τὴν ἀπὸ τοῦ γήρως ἐμπειρίαν. qnoi γάρ᾽ 629 
ἦ μὴν καὶ νέος ἐσσὶ, ἐμὸς δέ xe χαὶ παὶς εἴης, ὃ ἐστι φανείης , νομισϑείης, ὁπλότερος γενεῇ ιν» ἀτὰρ 10 

πεπνυμένα βάζεις ᾿“Ιργείων βασιλῆας, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ξειπές. ἐπίκχρισις δὲ Ὁμήρου τὰ ῥηθέντα, ἐφ᾽ 

οἷς τεχνικῶς δεδημηγόρηχε xai, ὡς αὐτὸς ΕΝ κατὰ μοῖραν ἔειπεν. εἶτα τελεώτερον συμβουλεύεται 

20 αὑτὸς οἷα γεραίτερος ἄλλα τέτινα xai ὡς "χρὴ πρέσβεις εἰς “χιλλέα στεῖλαι καὶ σπεῦσαι πείσειν ἐχεῖνον 

δώροισί τε ἀγανοῖς καὶ ἔπεσι μειλιχίοις. ( Vers. 55.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ve τὸ, ὅσοι Δχαιοὶ, πρὸς διαστο- 
λὴν εἴρηται, ὡς τῶν ἐχϑρῶν Τρώων μεμψομένων ἂν τὴν τοῦ ἥρωος δημηγορίαν, καὶ ὅτι τὸ, οὔ τις 
ὅσσοι "Ayciol, περιπέφρασται δι᾽ ἐξαλλαγὴν σχήματος, ἀντὶ τοῦ οὔ τις τῶν ᾿Δχαιῶν, xci ὅτι 

ἔπαινος γενναίου νέου καὶ συνετοῦ τὸ περὶ μὲν πολέμῳ χαρτερός ἐσσι χαὶ ἑξῆς, ἕως τοῦ οὐδὲ πάλιν 
50 ἐρέ fe, καὶ ὅτι ὃ μέλλων τελεώτερόν τι δημηγορῆσαι εἴποι ἂν πρὸς τὸν ἀτελῶς διὰ γεόλτητα βουλευ- 

σάμενον τὸ τοῦ Νέστορος, πρὸς Διομήδην, ὡς πεπνυμένα μὲν βάξεις καὶ κατὰ μοῖραν ἔειπες, αὐτὰρ, 

ὡς προείρηται , οὐ τέλος Ἱ (xto0 μύϑων᾽ ἡ μὴν xci νέος ἐσσὶ, ἀλλ ἄγ᾽ ἐγὼν, ὃς σεῖο γεραίτερος εὔχο- 20 

μαι εἶναι, ἐξείπω καὶ πάντα διίξομαι, οὐδέ κε τίς μοι μῦϑον ἀτιμήσει οὐδὲ ὃ δεῖνα" κεῖται δὲ ὧδε 

ὃ βασιλεύς. τοῦτο δὲ εἶπεν Ó σοφὸς γέρων, σεμνύνων τὸν βασιλέα ὡς ἢ κριτικὸν ῥήτορα ἢ ὡς ὑπὲρ 
πάντας δυνάμενον. ( Vers. 59.) Ἔστι δ᾽ ἐν τούτοις τὸ μὲν, βάζεις βασιλῆας, ἐλλιπὲς προϑέσεως. 
βούλεται γὰρ εἰπεῖν βάζεις πρὸς τοὺς βασιλεῖς. Μοῖρα δὲ συνήϑως τὸ προσῆκον. ( Vers. 56.) Οὐ τέλος 
δὲ ἱκέσϑαι μύϑων τὸ ἀτελῶς. ὡς καὶ προελέχϑη; δημηγορῆσαι xci οὐκ εἰς τέλειον λόγου ἐλϑεῖν. 

( Vers. 60.) TO δὲ γεραίτερος ἐκ τοῦ γεραιότερος συγκέκοπται, οὗ ἀρχὴ ὃ γηραιός. Τὸ δὲ διίξομαι 
ἀντὶ τοῦ διεξέλϑω, διεξοδεύσω τῷ λόγῳ. (Vers. 61.) Τὸ δὲ ἀτιμήσει Ὁμήρῳ σύνηϑες καϑ' ὁμοιότητα 

τοῦ τιμήσει. οἱ δὲ μεϑ' Ὅμηρον ἀτιμώσει κατὰ τρίτην συζυγίαν φασίν. (Vers. 63.) Ὅτι ἐντέχνως 
4o ὃ Ὁμηρικχὸς ῥήτωρ Νέστωρ διὰ γνωμικῆς G^ ναντιῤῥήτου ἐννοίας πειρώμενος ἐναγαγεῖν τὸν βασιλέα εἰς 

φιλίαν τὴν μετὰ τοῦ ᾿“χιλλέως φησίν" ἀφρήτωρ, ἀϑέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος, ὃς πολέμου ἔρα- 30 

ται ἐπιδημίου ὀκρυόιντος, τουτέστιν ἄπολίς ἐστι xci μήτε ϑέμιν εἰδὼς μήτε οἶχον ἔχων; ὃς ἐμφυλίου 
πολέμου ἐρῷ, ὁποῖος δηλαδὴ καὶ 6 βασιλεὺς χαὶ ὁ ᾿Αχιλλεὺς, εἰ μὴ διαλλαγέντε € σπείσονταν τῷ τῶν 

ὁμοφύλων᾽ βλλήνων χαίροντες φόνῳ. ᾿Ιστέον δὲ € ὅτι τῶν γνωρίμων &g δύο τούτους διαιρουμένων, εἰς 
TE τοὺς οἰχείους xci εἰς τοὺς μιὴ τούτους, τῶν δ᾽ αὖ οἰχειουμένων διαιρουμένων αὖϑις εἰς ἀγχιστεῖς χαὶ 

εἰς χαϑ' αἷμα συγγενεῖς καὶ εἰς ἁπλῶς ὁμοεστίους, ὃ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ἐρῶν οὐδενὸς τῶν τοιού- 

των διαιρεμάτων ἐπίστροφος γίνεται, ἀλλὰ πανωλεϑρίαν πάντων καταψηφίζεται, καὶ εἴη av ὡς μὲν 
τῶν ἄλλως πολλῶν χαταφρονῶν αϑέμιστος, ὡς δὲ τῶν πρὸς γένους μὴ ἐπιστρεφόμενος ἀφρήτωρ ἂν 
δικαίως καλοῖτο, ὡς δὲ καὶ τοὺς. ὁμοστέγους ἀποστέργων ἀνέστιος. {ἴνέται δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς 

δ ἀφρήτωρ ἢ «παρὰ τὴν δηλωϑε ἴσαν φρήτρην, ἢ δηλοῖ τὴν τριττὺν, τουτέστι τὸ τρίτον τῆς φυλῆς, 
ἢ παρὰ τὴν φατρίαν καὶ τοὺς “φράτορας. σύστημα δὲ τοῦτο ἐν ᾿4ϑήναις τοὺς τικτομένους ἀπογραφό- 4o 

50 μενον, ὥστε φαγεροὺς εἶναι ὅτι πολῖται εἰσί. καὶ χἔστι τῷ λόγῳ τούτῳ ἀφρήτωρ, ὡς καὶ ἀνωτέρω 
γέγραπται, ὃ ἄπολις. ἦν δὲ χατὰ τὴν ἱστορίαν φράτριον τόπος ὡρισμένος, ἐν ᾧ οἱ τῆς αὐτῆς φατρίας 

συνήγοντο, καὶ φατριάζειν εὐφωνότερον ἐλέγετο παρὰ ᾿Δττικοῖς τὸ εἰς ταὐτὸ συνιέναι. ἐγράφετο δὲ καὶ 
φράτηρ διὰ τοῦ ἢ καὶ φράτωρ διὰ τοῦ ὦ ὁ ἐκ τῆς αὐτῆς φατρίας. ᾿Η δέγε Θέμις ἐδόκει Dea τις εἶναι 
τοῦ δικαίου φυλακτικὴ, διὸ καὶ τῷ Διὶ ἐλέγετο πάρεδρος. ἐχλίνετο δὲ Θέμιδος καὶ “Πωρικῶς Θέμιτος, 
ὅϑεν τὸ ϑεμιτὸν xol ἀϑέμιτον, πλεονασμῷ δὲ τοῦ & ϑέμιστον, ὡς τὸ, Θέμιστι καλλιπαρήῳ, ἀφ᾽ οὗ 
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xai ἀϑέμιστος xai Θεμίστιος κύριον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐκ τοῦ ϑεμίσσω ἐνεστῶτος γίνεται ἡ ϑέμις, οὗ 
χρῆσις παρὰ Παυσανίᾳ, εἰπόντι, ϑεμισσέτω τὸ νομοϑετείτω ἢ) δικαζέτω. ἡ δὲ τοῦ δ᾽ καὶ τοῦ Y. συγγέ- 
γεια δηλοῦται καὶ διὰ τῆς χάριτος. ὡς γὰρ ϑέμιδος ϑέμιτος, οὕτω καὶ χάριδος χάριτος" ἔτι δὲ χαὶ 
διὰ τοῦ πελιδνοῦ, αὐτὸ γὰρ καὶ πελιτνὸν διὰ τοῦ Y παρὰ Θουκυδίδῃ εὕρηται, ὡς καὶ Διονύσιος Αἴλιος 
παρασημειοῦται * yai μὴν καὶ διὰ τοῦ τηὐσίην ὁδὸν, 0 πέρ ἐστι ματαίαν, ἁλίαν κατὰ τὴν ποίησιν, 0 δὴ 
ἐν Ὀδυσσείᾳ κεῖται; ἀπὸ τοῦ δεύω δεύσω εἶναι τροπῇ TOU ὃ εἰς T, xoi διαλύσει τῆς εὖ διφϑόγγου, 
χατὰ τὸ εὔκομος ἠὔκομος, καὶ κεὺτε ηὔτε. Ἢ δὲ ᾿ Βστία Osa τις καὶ αὐτὴ ἐνομίζετο εἰναι οἴχου συστα- 6o 

τιχή. καὶ τόπος δὲ ἣν ἐν τοῖς οἴκοις, ὕπου τῇ τοιαύτῃ ' Earíe ἔϑυον, καὶ αὐτὸς ἱερὸς ἑστιούχῳ Zi, 
χαλούμενος καὶ ἱστία, ὡς καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ δηλοῦται. ἀπὸ τῆς τοιαύτης ἑστίας ὡς ἀξιολόγου μέρους 

καὶ ὁ ὅλος οἶκος ἑστία λέγεται, καϑϑὰ καὶ ἀπὸ τοῦ κατὰ ϑυσίαν βωμοῦ βωμὸς παρὰ τοῖς νεωτέροις 

ὁ ὅλος ναὸς, καὶ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν στάσιν τῆς νηὸς ὅρμου ὅρμος ὃ ὅλος λιμήν. ὁ τοίνυν μὴ ἔχων 
ἑστίαν ἐστὶ πάντως ἀνέστιος. (Vers. 64.) Τὸ δὲ ἔραται ἢ ἀπὸ ἐνεστῶτος γίνεται σεσιγημένου τοῦ 
ἔρημι, ἐξ οὗ τὸ ἔραμαι, ὡς ἵστημι ἵσταμαι, ἢ παϑητιχὸς πα"ραχείμενός ἐστιν ἀναύξητος ἀπὸ τοῦ730 
ἐράω ἐρῶ. οὕτω δὲ διχῶς δύναται καϑίστασϑαι καὶ τὸ ἄγαμαι. τέτριπται δὲ ἡ τοῦ τοιούτου ῥήματος 
προπαροξυτόνησις καὶ παρὰ ἑτέροις ῥήτορσι, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτὸ προπερισπᾶν ὡς ἀπὸ τοῦ ἐράω ἐρῶ. 
᾿Επιδήμιος δὲ νῦν μὲν 0 ἐν δήμῳ πόλεμος, τουτέστιν ὁ ἐμφύλιος " ἐν Ὀδυσσείᾳ δὲ ἡ λέξις ἐπὶ ἀνϑρώ- 

που τίϑεται διάγοντος ἐν τῇ πατρίδι" ἐν δέ ye τῇ τελευταίᾳ ῥαψῳδίᾳ τῆς ᾿Ιλιάδος ἑτεροῖόν τι σημαι- 
γόμενον χεῖται τῆς τοιαύτης λέξεως. 4ῆλον δὲ ὅτι καὶ ἐπιδήμια νοσήματα λέγεται. καὶ ἄλλως δὲ, ἐπι- 
δήμιος πόλεμος ὃ κατὰ δήμου. πολλαχοῦ γὰρ ἡ ἐπι πρόϑεσις οὕτω νοεῖται, ὡς καὶ ἐν τῷ, δαιμονίη 
τί μοι ἐπέχεις, 0 πέρ ἐστι κατ᾽ ἐμοῦ ἔχεις, καὶ ἐν τῷ ἐπίῤῥητος ὃ καταῤῥήσεων ἄξιος, καὶ ἐν ἄλλοις δέ. 

Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸν σχοπὸν τῆς ῥηθείσης γνώμης, ὅς ἐστι τὸ δώροις -τὸν ᾿Αχιλλέα προχαλέσασϑαι 
εἰς σπουδὴν, οὐκ αὐτίχα 0 Νέστωρ λαλεῖ τῷ βασιλεῖ, ἀλλὰ μετὰ δόρπον, ὅτε ὡς εἰχὸς καὶ εὐέντευκτος 
ὧν πεισϑησεται. τέως μέν TOL κεῖται ἡ ῥηθεῖσα γνώμη ὡς οἷόν τι λῆμμα ἢ ἀξίωμα χρησιμεύουσα, 
εἰς τὴν ὕστερον τοῦ βασιλέως "πειϑώ.  ( Vers. 65.) Ὅτι στρατηγικὸν παράγγελμα καὶ τῷ Νέστορι ἐν 10 
τοῖς ἄρτι τὸ, νῦν μὲν πειϑώμεϑα νυχτὶ μελαίνῃ, δύρπα T ἐφοπλισόμεσϑα, φυλακτῆρες δὲ ἕχαστοι 
λεξάσϑων παρὰ τάφρον ὀρυχτὴν τείχεος ἐκτός. ὅτι δὲ véotg ὴ πολεμικὴ φυλαχὴ πρέπει, δηλοῖ ἐπαχϑὲν 
τὸ, κούροισι μὲν ταῦτ᾽ ἐπιτέλλομαι. ( Vers. 67. ) Καὶ ὅρα ὅτι τε οὐ ῥητοῖς ὥρισέ τισι τὴν φυλ αχὴν, 

ἀλλ᾽ ἑκάστοις, καὶ ὡς χἀνταῦϑα δυϊχὸν ῥῆμα τὸ λεξάσϑων συντέταχται ὀνόματι πληϑυντικῷ. δηλοῖ 

δὲ ἡ λέξις τὸ ἀριϑμηϑήτωσαν 1) ἐπιλεγέτωσαν. εἰπεῖν γὰρ χοιμηϑήτωσαν ἀνάρμοστον τοῖς νυχτοφυ- 
λακοῦσι. (Vers. 66.) Τὸ δὲ δόρπα μεταπλασμὸν μὲν ἔπαϑε γένους ἀπὸ ἀρσενιχοῦ τοῦ ὁ δόρπος, 
προσφυῶς δὲ τῇ νυχτὶ ἐπῆκται, ἡ πειϑόμενοι οἱ ἐν μάχῃ δουρὸς παύονται, ὃ τὸν δόρπον ἐτυμολογεῖ. 
ἐφοπλίσασϑαι δὲ καὶ νῦν τὸ ἁπλῶς ἑτοιμάσαι. τοὺς δὲ φυλακτῆρας προϊὼν καὶ φύλακας λέγει. οἱ 
δ᾽ αὐτοὶ καὶ φύλακοι λέγονται, καὶ oxonoi δὲ ἂν εἰκότως, ἔτι δὲ καὶ ὀπτῆρες. ἡ δὲ παραγγελία τοῦ 
πείϑεσϑαι νυχτὶ οὐκ ἂν εἴη ἐξ ἀνάγκης οὔτε πρὸς τὸ παννυχίους ὑπνοῦν τινὰς οὔτε μὴν ἄλλως πρὸς 
τὸ ὑπνοῦν ἀναγκαίως, ἀλλὰ πρὸς τὸ Mutin ἀπέχεσθαι, ὧν καιρὸς μάλιστα ὁ τῆς ἡμέρας, ὁποῖος xci 

ὁ πόλεμος" εἰπεῖν δὲ ἀκριβέστερον, * 'πρὸς τὸ μετρίως ἀναπαύεσθαι δι᾿ ἀνάληψιν ὑγείας. ἄλλως γὰρ 

οὐδὲν ἐν ἀνϑρώποις ἔργον ἡμερινὸν, ὃ μὴ καὶ νὺξ παρά γε τοῖς σπουδαιοτέροις κατορϑοῖ. 

(Vers. 69.) Ὅει συμβουλεύων ὁ Νέστωρ χαἀνταῦϑα τῷ βασιλεῖ φησίν" ᾿“τρείδη, σὺ μὲν ἄρχε, σὺ 

γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι, ἀντὶ τοῦ σὺ πάντων πραγμάτων χαὶ παντὸς λόγου mQoxera, βάλλου ἀρχὰς, 

οἰχεῖον γὰρ τοῦτο τῷ εὑρυκρείοντι. τὸ δὲ βασιλεύτατος ὃ ὁμοιόσχημιόν ἐστι τῷ δεύτατος, περὶ οὗ ἀλλαχοῦ 

εἴρηται. τὰ δὲ ἐ ἐφεξῆς τῆς τοῦ γέροντος δημηγορίας τοιαῦτα" δαίνυ δαῖτα γέρουσιν, ἔοικέ TOL, οὔτοι 

ἀεικές" πλεῖαί τοι οἴνου κλισίαι, τὸν νῆες yov ἡμάτιαι Θρήκηϑεν ἐπ᾿ εὐρέα πόντον ἄγουσι" πᾶσά 

τοι ἔσϑ' ὑποδεξίη, πολέεσσι δ᾽ ἀνάσσεις, πολλῶν δ᾽ ἀγρομένων τῷ πείσεαιν ὃ lo χὲν ἀρίστην βουλὴν fov- 

λεύσῃ" μάλα δὲ χρεὼ πάντας ̓ “χαιοὺς ig Aag καὶ πυκινῆς, ὅτι δήερι ἐγγίϑιε νηῶν χαίουσι πυρὰ πολλά. 

τίς ἂν τάδε γηϊλήσειε; νὺξ δ᾽ ἥδε ἠὲ διαῤῥαίσει στρατὸν ἠὲ σαώσει, τουτέστιν ἃ ἀμφίβολον εἴτε σωϑησό. 

μέϑα κατὰ τὴν ἄρτι νύχτα εἴτε ἀπολούμεϑα. πολύνους δὲ καὶ ἡ ῥηϑεῖσα δι μηγορία, εἰ καὶ ἄλλως γορ- 

20 
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γότερον ἐπιτέτμηται οἰχείως τῷ Lodo τὰ πλείω νοήματα κομματιχῶς προφέρουσα. ( Vers. 70. ) Ση- 

30 μείωσαι δὲ καὶ ὅτι τοῖς σωφρονοῦ σιν οὐδὲν ἐμποδὼν τὸ συμπόσιον εἰς τὸ φρονεῖν. iov γὰρ ὃ Δέστωρ 
δαίνυ δαῖτα φησὶ; χαϑ' ἣν ἐσϑλὴ καὶ πυχινὴ θουλὴ βουλευϑήσεται, οἷα τοῦ οἴνου τὸ πραχτικὸν xci 

ἱλαρὸν τηνικαῦτα προβαλλομένου, OU μὴν τὸν ἐκ μέϑης τάραχον τὸν ἐχ τῆς τοῦ πίνειν ἀσυμμετρίας, 

ἣν σχορακίξων ὃ ῥήτωρ οὐ μείζονα χρατῆρα χαϑίστα φησὶν ἢ τοιοῦτόν τι, ἀλλὰ δαίνυ δαῖτα ; τὴν καὶ 

συνήϑη καὶ ϑάλειαν, xaO ἣν ov; ὁ οἶνος αὐτὸς χορηγήσει τὴν κατὰ τὸ δέον βουλὴν, ἀλλὰ τὸ πολλοὺς 
ἀγηγέρϑαι, ὡς ἕχαστον εἰπεῖν ὃ νοεῖ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν τῷ, δαίνυ δαῖτα γέρουσιν, ἔοιχέ τοι, οὔτοι | 
ἀεικὲς, τὸ uiv δαίνυ δαῖτα " Arzixóv ἐστιν ἀντὶ τοῦ εὐώχει εὐωχίαν, ὡς xoi κατωτέρω τὸ βουλὴν fov- 
λεύσῃ. αὐτὸ δὲ τὸ δαίνυ ἐκ τοῦ δαίνυε κέκραται, ἢ καὶ τρίτον ἐστὶ πρόσωπον παρατατικοῦ TOU 6x τοῦ 
δαίνυμι. Γέροντες δὲ κἀνταῦϑα οἱ ἔντιμοι καὶ βασιλικοὶ, ἐξ ὧν ἡ γερουσία παρονομάζεται, οἵ χαὶ εἰς 10 
συμπόσιον εἰώϑασι συγχαλεῖσϑαι τῷ βασιλεῖ. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι ἔχει μὲν ὑγιῶς καὶ τὸ εἰπεῖν, δαίνυ δαῖτα 
γέροντας. ἐπέχρινε δὲ Ὅμηρος τὴν ἐν δοτικῇ σύνταξιν, ἑτέρῳ λόγῳ σώζοντι τὸ ἀκριβὲς ἐν τῷ νοεῖσϑαε 
ἀντὶ τοῦ ἵστα χρατῆρα xci τίϑει δαῖτα γέρουσιν. τὸ δὲ, ἔοικέ τοι, οὔτοι ἀειχὲς, ix παραλλήλου τῆς 

4o "αὐτῆς ἐννοίας ἐστί. σαφέστερον δὲ τοῦ ἔοιχέ τοι τὸ οὔτοι ἀειχές. ἄλλως γὰρ τὸ ἔοικε λαμβάνεταί ποτε 

καὶ ἀντὶ τοῦ ὁμοιοῦται καὶ φαίνεται. ( Vers. 72.) Ὅρα δὲ ὅτι φϑάσας μὲν Ὅμηρος εἶπε νῆας ἐχ 
“Τήμνου ἐλϑεῖν οἶνον ἀγούσας, 0 δὴ ὡς εἰκὸς ὀλιγάκις ἐγίνετο, καὶ ποτέ" ἐνταῦϑα δὲ πλατύτερον iaro- 
ρῶν τὰς τοῦ βασιλέως σχηνὰς πλήρεις εἶναι φησὶν οἴνου, ὃν νῆες ̓ “χαιῶν ἡμάτιαι, ἤγουν χαϑ' ἑχά- 
στην ἡμέραν, ἢ δι᾿ ἡμέρας ἄγουσι Θρήκηϑεν, 0 ἐστιν ἐχ τῆς ἀντιπέραν Θρῴκης, xa ἣν xci ἐγεώργουν 

μέρη τινὰ οἱ ᾿Ἡχαιοὶ, χκαϑὰ τὰ περὶ “Χεῤῥόνησον, ὡς 7 ἱστορία φησὶν, ἧς Θρᾷκχης μέρος χαὶ ἡ 9} ν- 

xia Σάμος καὶ αἱ περὶ αὐτὴν νῆσοι, ὧν μία, ὡς εἰκὸς χαὶ ἡ δημνος, xci ἔοικε πολύοινος εἶναι xci τότε 20 

ἡ Θράᾷκη. διὸ καὶ οἰκητήριον ἐμυϑεύετο osos εἶναι, διὰ τοὺς ἐχ μέϑης ϑυμοὺς καὶ πολέμους. ovg 

ὃ Θρᾷξ AvzoUoyog παύειν ἐϑέλων ἐδίωκε τὸν Διόνυσον, ὡς προγέγραπται, ἄχρις οὗ 0 Διόνυσος οἶνος 
ἐνέπεσε τῇ ϑαλάττῃ φεύγων, εἴτε καὶ κατὰ τὴν ἀλληγορίαν φευγόμενος, εἰ χρὴ οὕτως εἰπεῖν, διὰ τὸ 
ἄκρατον. ἔχτοτε μέντοι φιληϑεὶς διὰ τὸ κεχρᾶσϑαι ὕδατι πολιτικὸς γέγονε καὶ οὕτω προσιτὸς χαὶ ἀδίω- 631 

xrOg, OU μέρος καὶ ὃ παρὰ τοῖς παλαιοῖς τεϑαλαττωμένος οἶνος. (Vers. 71.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι αἱ 
50 ῥηϑεῖσαι πλήν ρέις οἴνου βασιλικαὶ κλισίαι ἀφορμὴ τῷ Api ἐγένοντο οἰνοβαρῆ τὸν βασιλέα ἐν τῇ 

α΄ ῥαψῳδίᾳ εἰπεῖν. ἀπετίϑει γὰρ οἵνον, ὡς ἔοικε, σχωπτικῶς μὲν εἰπεῖν, ὡς οἰνόφλυξ, πρὸς ἱστορίαν δὲ 
διὰ τὰ ὡς φαίνεται συχνὰ τῶν γερόντων συμπόσια. ( Vers. 73.) Τὸ δὲ, πᾶσά σοι ἐστὶν ὑποδεξίη, ἀντὶ 
τοῦ περιουσιάζῃ τοῖς ἀναγκαίοις, καὶ πάντ᾽ ἔχεις τὰ πρὸς ξενίαν χαὶ ὑποδοχὴν γερόντων ἐπιτήδεια. 

φασὶ γὰρ ἐν τῷ τῶν λαφύρων δασμῷ μοῖραν τῷ βασιλεῖ ἀποχρίνεσϑαι εἰς τὰ κοινὰ συμπόσια. 30. 
(Vers. 74.) Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ ὑποδεξίη διὰ τὸ μέτρον ἔχτασιν τῆς παραληγούσης ἔπαϑεν. ἀρίστη δὲ 
γνώμῃ τὸ, πολλῶν ἀγρομένων τῷ πείσεαι, ὃς xev ἀρίστην βουλὴν βουλεύσῃ. δεῖ γὰρ τὸν στρατηγὸν 
πολλῶν μὲν ἀχούειν, αἱρεῖσϑαι δὲ τὸ ἄριστον. Καὶ ὅρα ὅπως τὰ τῶν ἡρώων ἀεὶ συμπόσια σπουδαῖα 
ἦσαν, ὡς μυριαχοῦ δηλοῦσιν οἱ σοφοὶ, οἱ συναγόμενοι τὰ σπουδῆς ἄξια παρ᾽ οἶνον ἐβούλευον. ὡς γάρ 

φασιν οἱ παλαιοὶ, δῴονες ἑαυτῶν ἐν οἴνῳ ἐσμὲν, 0 καὶ ὃ χωμιχὸς ὑποχρουόμενός φησι" τὸν νοῦν iy 
ἄρδω καὶ λέγω τι δεξιόν. καὶ 5 τοῦ ὁμοτραπέζου δέ, φασι, χοινωνία φιλοποιόν ἔστι. διὸ χαὶ Πόέρ- 
σαν πίνοντες μὲν βουλεύουσι, νήφοντες δὲ ἐπιχρίνουσι. καὶ ὁ ̓ Ῥοδίων δὲ νόμος κελεύει ταῖς μεγίσταις 

θο ἀρχαῖς συσσι"τεῖσϑαι τοὺς ἀρίστους περὶ τῶν ἕωϑεν πραχτέων βουλευσομένους. oUxovv οἱ “Ἕλληνες 
ἀγειρόμενοι πρὸς μέϑην &uvov,, ἀλλ᾿ ὅσον τὸ κοινωνικὸν συντηρῆσαι, τὰ σπουδαῖα βουλεύοντας. "Ope 
δὲ χαὶ ὅτι ov μόνον ἐν πολέμῳ συμφερτὴ xa Ὅμηρον τῶν ἀνδρῶν n ἀρετὴ, ἀλλὰ καὶ ἐν βουλῇ. τὸ 40 
γαρ, πολλῶν ἀγρομένων χαὶ πολλῶν συμφερομένων, OU μαχραν τῆς αὐτῆς ἐννοίας ἐστί. ( Vers. 75. ) 
Καλῶς δὲ xoi τὸ, ὃς ἂν ἀρίστην βουλὴν βουλεύσῃ" ov γὰρ τὴν ἁπλῶς ἀγαϑὴν, ἀλλὰ τὴν ἀρίστην em- 

λεχτέον βουλὴν, ἣν xoi ἐσθλήν φήδι χαὶ πυχινῆν: ᾿Αττιχὸν δὲ τὸ βουλὴν βουλεύσῃ, ὡς εἴρηται. pr ἢ 

757λίγα δὲ ᾿Δττι" κίζει Ὅμηρος καὶ ἐν τῷ, τίς ἂν τάδε γηϑήσειεν, ὃ κατὰ ἔλλειψιν ἔφρασε προϑέσεως, 

οἷον, τίς ἂν εἰς τάδε ἢ κατὰ τάδε γηϑήσειε. δύναται δὲ χαὶ ἀντιπτωτιχῶς ἀντὶ τοῦ, τίς ἂν τούτοις 
γηϑήσεις, τοιοῦτον δὲ zai τὸ, ιιάλα χρεὼ πάντας "Ayotovs ἐσϑλῆς καὶ πυχινῆς. ἢ γὰρ ἀντὶ τοῦ χρεία 
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βουλῆς ἀγαϑῆὴς Πανέλλησιν, ἢ χρεία βουλῆς εἰς πάντας ᾿Αχαιούς. φασὶ δὲ καὶ Κρατῖνον οὕτω που 

γράψαι, γέγηϑα τὸν ἄνδρα. τοιοῦτον καὶ παρ ̓ Εὐριπίδῃ τὸ, τοὺς εὐσεβεῖς ϑεοὶ ϑυνήσκοντας οὐ χαί- 

θουσι. xai παρὰ “Σοφοκλεῖ τὸ, ἤσϑην πατέρα τὸν ἐμὸν εὐλογοῦντά σε. εἴη δ᾽ ἂν oix ἀπᾷδον πρὸς 

ταῦτα οὐδὲ τὸ, τὸ δ᾽ ἔπος, ὃ ἐξερῶ, τάχα ἤδοιο μέν. χρήσιμον δὲ εἰς αὐτὰ καὶ τὸ, πρᾶξιν ἡ ἣν ἤλγησ᾽ 

ἐγώ. ( Vers. 80. ) Ὅτι ἑπταχόσιοι ἐπελέγησαν φυλακτῆρες * βλλήνων, οἱ καὶ ὑπὸ ἑπτὰ ἡγεμόσιν ÉxaTOy- 

τάρχοις νύχτωρ "μέσον τῆς τάφρου καὶ τοῦ τείχους ἐκάϑηντο, εἰ xai μὴ πυρὰ πολλὰ κατὰ τοὺς Ἰρῶας 10 

ὅμως καὶ αὐτοὶ πῦρ ἀνάψαντες , ὡς ἂν βλεπόμενοι μὴ δοκοῖεν ϑορυβεῖσϑαι xai κρύπτεσθαι, οἵ yt πῦρ 

χείαντες, ὃ ἐστι καύσαντες, τίϑεντο δόρπα ἕκαστος. διὰ διφϑόγγου δὲ χαὶ νῦν τὸ χείαντο παρὰ τοῖς 

παλαιοῖς ἀντιγράφοις, ὡς φαένερίον χανταῦϑα προῦποχεῖσϑιοι. TOU χαίω ῥήματος τὴν διὰ τοῦ € "ψιλοῦ 

γραφὴν, καὶ εἰναι, χαϑὰ καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ σαφῶς δηλοῦται, κέω. ὡς ῥέω, χαὶ συναιρέσει χῶ ὡς δέω 

ῥῶ, εἶτα κατὰ παραγωγὴν καίω ὡς ῥῶ ῥαίω *ró φϑείρω, ἐξ οὗ καὶ 6 ῥαιστὴρ χαὶ ὃ χκυνοραϊστής. 20 
( Vers. 85.) Ὅτι δὲ τοσοῦτοι, ὡς ἐῤῥέϑη, τὸ τῶν φυλάκων ἦσαν τάγμα, ot σὺν τεύχεσσιν ἐσσεύοντο, 

κὰδ δὲ μέσον τάφρου καὶ τείχεος, iov ἰόντες, δηλοῖ ὁ ποιητὴς γράψας οὕτω" ἕπτ᾽ ἔσαν ἡγεμόνες φυλά- 
κων. ἑχατὸν δὲ ἑκάστῳ κοῦροι. ἅμ᾽ ἔστειχον δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες. Καὶ ὅρα ὡς οὐδὲ νῦν τοξόται 
παρὰ τούτοις" aei yàp ἑαυτοὺς μὴ ἕχαϑεν ἀμύνεσθαι δι᾽ ἑχκηβολίας ἀλλ᾽ αὐτοσχεδόν. συντάσ- 

σονται δὲ τοῖς ἑπτὰ ἡγεμόσι καὶ ὁ τοῦ Νέστορος Θρασυμήδης καὶ ὃ τοῦ ᾿ἄρεος ᾿Ασκάλαφος καὶ ὃ γ1η- 
᾿ριόνης. (Vers. 89.) Ὅτι χρήσιμον εἰς εἰλαπίνην σώφρονα τὸ, 0 δεῖνα, ὡς ἐνταῦϑα ὃ βασιλεὺς, 3o 
γέροντας ἀολλέας ἦγεν ᾿Αχαιῶν ἐς χλισίην, παρὰ δέ σφι τίϑει μενοειχέα δαῖτα" οἱ δ᾽ im ὀνείαϑ' 
ἑτοῖμα προχείμενα, καὶ ἑξῆς ταὐτολογικῶς τοῖς ἀλλαχοῦ γραφεῖσιν. Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ τῆς φρά- 
σεως καιρίως ἀπέριττον" οὐ γὰρ διεσχεύασε τὰ τῆς δαιτὸς, ἀλλ ἐπῆλϑε πάνυ γοργῶς, οἷα μὴ ἔχων 
χαιρὸν ἐμπλατύνεσϑαι εἰς διασκευήν. ( Vers. 98.) Ὅτι ὁ γέρων Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσϑεν ἀρίστη φαί- 
vero βουλὴ, πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤργετο μῆτιν, καὶ εἶπε συνήλϑως" ᾿Ατρείδη κύδιστε ἄναξ ἀνδρῶν áo 

Ν , , , , - - "LE » ' , 

"Aycusuvov, ἐν coi μὲν λήξω, σέο δ᾽ ἄρξομαι, οὕνεκα πολλῶν λαῶν ἐσσὶ ἄναξ, xai σοι ϑεὸς ἐγγυάλι- 
ξεν, ἤγουν ἔδωχε, σχῆπτρόν τ᾽ ἠδὲ ϑέμιστας, ἵνα σφίσι βουλεύησϑα. Καὶ ὅρα ὅπως χἀνταῦϑα ὁ Νέ- 
στωρ φιλοβασιλεὺς, ovy" ἧττον ἤ neo Οδυσσεὺς δημοχαριστὴς καὶ φιλόδημος, ὡς ἤδη δέδεικται. λέγει 
δὲ ὁ Νέστωρ ὡς οἷον γνωματενόμενος, χαὶ ὅτι διὰ τοῦτο σὲ χρὴ πέρι μὲν φάσϑαι ἔπος ἠδ᾽ ἐπακοῦσαι, 

ὡς χρεὼν ὃν τὸν βασιλέα καὶ βουλὴν εἰπεῖν ὑπὲρ τοὺς ἄλλους, καὶ ἑτέρου δὲ Ai"yovrog ἐπακοῦσαι. 50 
(Vers. 101.) Κρηῆναι δέ, φησιν, ἤτοι τελέσαι, καὶ ἄλλω ὅταν τινὰ ϑυμὸς ἀνώγῃ εἰπεῖν εἰς ἀγαϑόν. 
σέο δ᾽ ἕξεται ὃ, TTL κεν ἄρχῃ, τουτέστι σοῦ τοῦ βασιλέως λογισϑήσεται καὶ σοῦ ἅψεται καὶ σὸν ἔσται, 
0 πὲρ ἐν τῇ βουλῇ ἀρχικὸν καὶ πρωτεῦον φανῇ χαὶ ρατυνϑῇ. ὡς γὰρ αἱ κατὰ μάχην ἀριστεῖαι τοῖς 
βασιλεῦσι προσλογίζονται, οὕτω καὶ τὰ ἐκ τῆς βουλῆς, ἢ περ αὐτοὶ πάρεισιν, ἀγαϑά. (Vers. 995.) Ὅρα 

δὲ τὸ πάμπρωτος Side ni: ἀκριβῶς ῥηϑέν. ἐν πολλῷ γὰρ ἀριϑμοῦ χύματι πολλὰ πρῶτα τῷ λόγῳ τῶν 
πρός τι. 0 γὰρ τοῦ ἐφεξῆς προτέτακται, πρῶτον ἐκείνου λέγοιτ᾽ ἄν. τὸ δὲ πρὸ πάντων εἴη ἂν ἐχεῖνο 
πάμπρωτον. τὴν δὲ τροπικὴν περιεργίαν TOU, ὑφαίνειν μῆτιν, δοκεῖ ἀνακαλύπτειν ἡ ἐν Ὀδυσσείᾳ τῆς 

“Πηνελόπης ἱστορία. ὑφαίνουσα γὰρ ἐκείνη. πέπλον τὸν περιᾳδόμενον μῆτιν καὶ δόλον ὕφαινε, 
(Vers. 94.) Τὸ δὲ, φαίνετο ἀρίστη βουλὴ, ἀντὶ τοῦ ἀπεγαίνετο , ἢ ἔφαινεν, ἔλαμπεν. οὐ γὰρ δή- 

πουϑὲν ἐνομίξετο. οὕτω καὶ μετ᾽ ὀλίγα ὁ Νέστωρ συνιστῶν ἑαυτὸν ἐν τῷ, ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα, 
οὐ διστάζει i ἐν τῷ ὥς μου δοχεῖ" πῶς γὰρ ἂν διστάζοι ὃ ἐπαγαγὼν τὸ, οὐ γάρ τις ἄμειγόν τι νοήσει ; 

φησὶ γὰρ μετὰ τὸ, ὥς μοι δοχεῖ ἄριστα τὸ, or γάρ τις γόον ἄλλος ἀμείνονα τοῦδε νοήσει οἷον ἐγὼ γοέω. 
ἔνϑα τὸ νόον xai "νοήσει καὶ νοέω τρόπου ἐσεὶν, ὑποίου καὶ τὸ βουλὴν βουλεύσει xci τὰ κατ᾽ αὐτὸ, 60 

ποιοῦν xci σχῆμα τι ἐπιμονῆς. TO δὲ νόον, 0 πὲρ ἔννοιαν δηλοῖ xoi νόημα, ὁμωνυμεῖ TG vOO , οὗ 

προβολαί εἰσι τὰ νοήματα. καὶ ἔστι συνήϑης ἡ λέξις. νοῦν γὰρ λόγου φαμὲν, καϑότι καὶ νοεῖν 
αὐτὸν λέγομεν, ὡς τὸ, πυϑοίμεϑ' ἂν τὸν χρησμὸν ἡμῶν ὃ τι νοεῖ, τουτέστι ποταπὴν ἔννοιαν κρύπτει. 
Τὸ δὲ, φαίνετο βουλὴ, ταὐτὸν τῷ μῆτις, 0 ἀνωτέρω κεῖται, πρλν νην τούμ νον πρὸς τὴν βουλὴν καὶ 
τὴν σχέψιν καὶ τὸ βούλευμα. ( Vers. 97. ) Τὸ δὲ, ἐν σοὶ μὲν λήξω, cov δ᾽ «o£ Souat , yino μὲν ὕστε- 

ρολογίας ἐστὶ, προτερεύει γὰρ λήξεως “ἢ ἀρχὴ, δηλοῖ δὲ προεχϑετιχῶς ὅτι ἀπὸ σοῦ ἄρξομαι δημὴγ ορῶν7 38 
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xci εἰς σὲ καταλήξω, ἤγουν σὲ ἀρχὴν καὶ τέλος τοῦ λόγου ποιήσομαι, ὡς περὶ πλείονος σὲ τῶν ἄλλων 
τιϑέμενος, ὃ δὴ καὶ ἐνταῦϑα ὃ γέρων noii, ἀρξάμενος τῆς συμβουλῆς ἐκ τοῦ βασιλέως καὶ εἰς αὐτὸν 

περάνας αὐτήν. (Vers. 98.) Τὸ δὲ, οὕνεκα πολλῶν λαῶν εἰ ἄναξ, ἔστι μὲν αἰτιολογία χαὶ τοῦ, ἐν σοὶ 
μὲν λήξω. σοῦ δ᾽ ἄρξομαι. μάλιστα δὲ αἰτιολογικόν € ἐστι τοῦ κατωτέρω, ἤγουν τοῦ, χρή σὲ πέρι μὲν 
φάσϑαι i ἔπος καὶ ἑξῆς" ἵνα λέγῃ, ὡς διότι πολλῶν ἄρχεις, διὰ τοῦτο χρή σε καὶ περιττὸν τὴν δημηγορίαν 
εἶναι καὶ ἄλλων ἀκούειν. ἐκεῖνο μὲν γὰρ παναρίστου χαὶ αὐτῷ πάντα γοοῦντος, τοῦτο δὲ, ἐσϑλοῦ ὡς 

ἑτέρῳ πειϑομένου καὶ κραίνοντος τὸ ῥηθὲν εἰς ἀγαϑόν. εἰ δὲ τοῦϑ'᾽ οὕτως ἔχει, προηγεῖται κἀνταῦϑα 
περιβλητικῶς ἡ αἰτία τοῦ αἰτιατοῦ νούματος. (Vers. 109.) Τὸ δὲ, σχῆπτρόν τ᾿ ἠδὲ ϑέμιστας, ἄσφα- 

λῶς πέφρασται κατὰ συνδυασμόν" ov γὰρ ὁ σκῆπτρον ἁπλῶς ἔχων ἤδη καὶ σκηπτοῦχος βασιλεύς ἐστιν, 
εἴ γε καὶ ὁ πτωχικὸς Ὀδυσσεὺς ἐν Οδυσσείς σκῆπτρον ἔχει. καὶ ἄναξ δέ τις ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα σιωπῇ 10 

10 σχῆπιτρον ἔχων ἐππ᾿ ὄγμου ἵσταται, οἰκοδεσπότης ἐκεῖνος wv. ὃ δὲ κυρίως ἄναξ xoi σκῆπτρον ϑεόϑεν 
ἔχει καὶ ϑέμιστας οἷα καὶ δικασπόλος. “Ὅρα δὲ ὡς καὶ λόγιον βούλεται εἶναι τὸν βασιλέα, ἐν οἷς λέγει 633 
ὡς χρή σὲ πέρι μὲν φάσϑαι ἔπος. οὐ γὰρ ἁπλῶς φάσϑαι χρὴ, ἀλλὰ περισσῶς. δῆλον δ᾽ ὡς τὸ περιτ- 
τῶς φράζειν ἀνάπαλιν ἔχει πρὸς τὸ ἀφελῶς, 0 ἐστιν ἀπερίττως. ( Vers. 101.) TO δὲ κρηῆναι, ὅ ἐστιν 
ἐπιτελέσαι, καὶ ἄλλῳ, ἤγουν ἄλλου ἔπος, ὅταν εἰς ἀγαϑόν τις εἴπῃ, οὐ μὴν εἴς τι φαῦλον, παρά- 

φρασίς ἐστι τοῦ πρὸ puxgoU ῥηθέντος, πολλῶν ἀγρομένων τῷ πείσεαι, ὃς ἂν ἄριστα βουλεύση. ἔχεται 
δέ πως καὶ τοῦ καϑ' ᾿Ησίοδον ἐσθλὸν εἶναι κἀκεῖνον, ὃς εὖ εἰπόντι πίϑηται. (Vers. 102.) Τὸ δὲ, 

σέο δ᾽ ἕξεται ὕ, ττι xev ἄρχῃ, ἶσον εἶναι ἀποφαίνεται τῷ ἀγαϑῷ συμβούλῳ καὶ τὸν κυροῦντα τὴν συμ- 
βουλὴν καὶ μὴ φϑονοῦντα ἤ τι τοιοῦτον πάσχοντα. φϑόνῳ γὰρ καὶ ϑυμῷ καὶ ἔριδι πολλὰ τῶν κοινῶν 
ἀνετράπησαν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι δυσμίμητος φράσις τὸ, σέο δ᾽ ἕξεται ὅ,ττι xev ἄρχῃ, ληφϑεῖσα ὡς ἀπὸ 20 

πείσματος, ὃ ἐστι σχοίνου, ἀρχομένου μέν ποϑεν, συνδέοντος δὲ πρὸς τῷ ἑτέρῳ ἄχρῳ ἄλλο τι. καὶ 
δηλοῖ ὡς ὃ ἔκ τινος ἀγαϑὸς λόγος τελεσφορηϑεὶς ὑφ᾽ ἑτέρου ἀρχὴν μὲν ἀἄλλοϑεν ἔσχεν, ἔχεται δέ πως 

20 Χαὶ τοῦ ἀποτελέσαντος αὑτὸν. καὶ δολκεῖ αὐτοῦ μάλιστα ξέναι, ὃς ἴσχυσε τὸν ἀγαϑὸν λόγον εἰς τέλος 

ἀγαγεῖν. (Vers. 103.) Ὅτι ἐν οἷς λέγει ὃ ῥήτωρ Νέστωρ᾽ αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω, ὥς μοι δοκεῖ εἶναν ἄριστα" 
ov γάρ τις νόον ἄλλος ἀμείνονα τοῦδε νοῆσει, οἷον ἐγὼ νοέω ἡμὲν πάλας: ἠδ᾽ ἔτι καὶ νῦν, λέγει δὲ περὲ 

τοῦ εἰς ̓ “χιλλέα πρεσβεῦσαι, διδασχόμεϑα οἷον εἶναι χρὴ τὸν σύμβουλον. ὡς γὰρ τοῖς σοφοῖς ἀρέσκει, 
ov σχεδιάσει 0 συμβουλεύων περὶ μεγάλων, ἀλλ᾽ ἐρεῖ ἐσκεμμένος πάλαι ἥκειν, καὶ οὐ τὸ ἐπιὸν φϑέγγε- 
σϑαι, οὐδὲ διστόζων δημηγορήσει, ἀλλ ἀξιωματικῶς λέγων. Ὅρα δὲ οἷον ἡ ἀνάγκη. ὃ γὰρ φιλοβασι- 
λεὺς ῥήτωρ εἰς ὑπόπτωσιν ἄγει τὸν βασιλέα διὰ περίστασιν ἀναγκαίαν ὡς εἰς Αἰχιλλέα πρεσβεύσειν. 
(Vers. 104.) Νύον δὲ, ὡς εἴρηται, τὸ νόημα λέγει ὁμωνύμως τῷ νοοῦντι λογισμῷ. καὶ ἔστι χἀν- 80 
ταῦϑα τὸ νόον νοήσει σχήματος ᾿Αττικοῦ. (Vers. 106.) ᾿Ιστέον δὲ ὕτι. τε τὸ πάλαι ἑρμηνεύων 
ὃ ποιητὴς φησιν" ἐξ ἔτι τοῦ. ὕτε διογενὲς Βρισηίδα χούρην χωομένου ᾿ἀχιλῆος ἔβης κλισίηϑεν ἀπού- 
ρας. καὶ ὅτι τὸ, ἠδ᾽ ἔτι xci νῦν, περισσὸν συνήϑως ἔχει τὸν ἕνα σύνδεσμον, ὁποῖόν τι zai τὸ, ἠδέ 
κε καὶ οὗ πατρὸς, ἀντὶ τοῦ, καὶ τοῦ ἰδίου πατρός. καὶ ὅτι ἐν τῷ, ἐξ ἔτι τοῦ, ἤγουν τούτου τοῦ χρόνου, 

ὅο περιττὸν κεῖσϑαι δοχεῖ τὸ ἔτι, καὶ ἔστιν ὕμοιον τῷ, ἐξ ἔτι πατρῶν. χαὶ ὅτι "τὸ ἐξ ἔτι τοῦ, ταὐτόν ἐστι 
τῷ ἐξ ὕτου. καὶ, ὅτι ὁ Νέστωρ, ὅτε καιρὸν εὗρε, καταχρίνων τὸν βασιλέα ἐφ᾽ οἷς ἔβοισεν εἰς yia, 

οὐ μόγον λέγει, ὅτι ἑλὼν € ἔχεις γέρας, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἔβης τὴν Βρισηίδα ἐκ τῆς τοῦ ᾿ζχιλλέως λαβὼν σχὴνῆς; 

0 περ οὐδ᾽ ᾿ΑΙχιλλεὺς εἶπεν. ἐκεῖνος γὰρ ἐπιεικέστερον τῇ μητρὶ ἔφη, ὅτι κήρυχες αὐτὴν ἔβαν ἄγοντες. 
ὃ δὲ γέρων δριμύτερον τοῦ βασιλέως καίδάπτεται, ἀφ᾽ ὧν ἐχεῖνος εἶπεν ἀπειλησάμενος, ὡς ἐγὼ ἄγω Βρι- 
σηίδα αὐτὸς ἰὼν κλισίηνδε. (Vers. 108.) λέγει δὲ 0 Νέστωρ καὶ ὅτι οὔτι καϑ' ἡμέτερον γὲ νόον, μάλα 4o 
γάρ τοι ἔγωγε πόλλ ἀπεμυϑεόμην, ἤτοι ἀπηγόρευον, 0 ἀνάπαλιν ἔχει πρὸς τὸ μυϑεῖσϑαι καὶ παραμυ- 
ϑεῖσϑαι. ὅτι δὲ ἁληϑῶς ὁ γέρων ἀπεμυϑεῖτο, ἡ e ῥαψῳδία δηλοῖ ἐν τῷ, μήτε σὺ τόνδ᾽ ἀγαϑός περ ἐὼν 
καὶ ἑξῆς. εἰ δὲ μὴ πόλλ ἀπεμυϑεῖτο, οἴδαμεν γὰρ ὡς ἐν τῇ ῥηϑείσῃ ῥαψῳδίᾳ καίρια uiv, ov πολλὰ 

δὲ ὁ ὃ ῥήτωρ ἀπεμυϑήσατο, γοητέον ὡς χατὰ τὸ σιωπώμενον οὐκ ὀλίγα ὕστερον τὸν βασιλέα ἐμέμψατο, 
ἐφ᾽ οἷς ἐκεῖνος εἰς τὸν τηλικοῦτον ᾿ΑΤχιλλέα i ὕβρισεν. ( Vers. 109. sq. ) Εἶτα ἐξαίρων τῷ λόγῳ τὸν Aida 
φησί" σὺ δὲ σῷ μεγαλήτορι ϑυμῷ εἴξας ἄνδρα φέριστον, ὃν ἀϑάνατοί nc ἔτισαν, ἠτίμησας. Καὶ ὃ ὅρα 
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ὡς παιδεύει [Ὅμηρος ὅπως χρὴ πεπαιδευμένως τοῖς ἄρχουσιν ὁμιλεῖν. *Néorog γὰρ τῷ βασιλεῖ δι᾽ αὖ- 6o 
ϑάδειαν καὶ προπέτειαν εἰς dpi ὑβρίσαντι λέγει ὅτι μεγαλήτορι ϑυμῷ εἴξας ἠτίμησε τὸν ᾿Αχιλλέα, 
ψυχῆς μὲν μεγαλειότητα καλέσας χαϑ' ὑπαλλαγὴν ὀνόματος τὴν αὐϑάδειαν, τὸ δὲ προπετεύσασϑαι 
εἶξαι, εἰπών. αὐτὸς μέντοι ὃ βασιλεὺς μετ᾽ ὀλίγα ἑαυτοῦ καταγνοὺς λευγαλέας φρένας τὰς οἰχείας λέχει, 

ὡς οἷον ὀλούφρονα; ἤγουν ὀλεϑριόφρονα καλέσας ἑαυτὸν ἀντὶ μεγαλήτορος. δύναται δὲ μεγαλήτορα 
ϑυμὸν λέγειν καὶ τὸν πάνυ μέγαν ϑυμὸν, ὡς μετ᾽ ὀλίγα ἐν τοῖς πρὸς "Apa λόγοις ῥηθήσεται. 
(Vers. 106.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, ὕτε διογενὲς καὶ ἑξῆς, γράφεται καὶ, ὅτε διογενεῦς, ὁμοίως τῷ, Ὀδυσ- 
σέος Ὀδυσσεῖς, 1 iva λέγῃ τὴν κόρην τοῦ διογενοῦς ᾿Αχιλλέως. καὶ εἶχε μὲν διογενοῦς εἰπεῖν ἀσφαλῶς" 

προε Aero δὲ τὸ ποιητικώτερον, (Vers, 107.) Τὸ δὲ, χωομένου ᾿ἀχιλῆος, παιδευτιχῶς πρόσκειται, ὡς 

10 μὴ δέον € ὃν τὸν ἀγαϑὸν βασιλέα δριμέως ἐπεξιέναι τῷ ὀργιζομένῳ ἄγαν. καὶ οὕτως ἐπισχοτοῦμένῳ; τὸν 

γοῦν ἥρωι. ( Vers. 108.) Τὸ δὲ, οὔτε καϑ' ἡμέτερόν γε νόον, ἐπὶ τῶν ἁπαρεσχομένων τινὶ ἁρμόττει 
εἰπεῖν" ἐπὶ δέ γε τῶν ϑελόντων σπείσασϑαι πρὸς ἐχϑραίνοντα οἰχεῖον τὸ, φραζώμεϑα ὥς xv μιν 
ἀρεσσάμενοι πεπίϑοιμεν δώροισίν τ᾽ ἀγανοῖσιν, ἔπεσσί τε μειλιχίοισι, τουτέστι mov*ri τρόπῳ, καὶ 50 
λόγοις ἱλαροῖς καὶ ἔργοις δεξιωτικοῖς. Ὅρα δὲ καὶ νῦν τὸ ἡτίμησεν ἀνομοίως λεχϑὲν τῇ ὕστερον χρήσει. 
οἱ γὰρ ue “Ὅμηρον ἠτίμωσε λέγουσι. κατὰ συζυγίας ἐναλλαγὴν, ὃ δὴ καὶ im ἄλλων γίνεται τῆς 
συνϑέσεως ἐναλλαττοίσης τὰς συζυγίας, οἷον, δοκῶ Óoxsig τὸ ἁπλοῦν, προσδοχῶ δὲ προσδοχᾷς τὸ 
σύνϑετον. οὕτω καὶ ὁρῶ ὁρᾷς ἐν ἁπλότητι, ἐν δὲ συνϑέσει ϑεωρῶ ϑεωρεῖς, καὶ κυκλῶ μὲν xv- 
xÀoig, 0 καὶ κυκλεύειν φαμὲν, εἰσκυχλῶ δὲ εἰσκυκλεῖς, καὶ λογίζω μὲν, ἐλλογῶ δὲ, ὡς τὸ, ἐμοὶ 
ἐλλογεῖ, καὶ χειρίζω μὲν χειρίσω, διαχρῶ δὲ διαχρήσω, καὶ σχοτίζω μὲν, ἐπισχοτῶ δὲ, καὶ ἱερεύω μὲν 

20 βαρυτόνως, καλλιερῶ δὲ περισπωμένως.,. καὶ τοπῶ uiv τοπᾷς, χαχυποτοπῶ δὲ χαχυποτοπεῖς, καὶ 

ξενίζω μὲν καὶ χακίζω, προξενῶ δὲ καὶ φιλοξενῶ καὶ ἐκκακῶ, καὶ ὁρίζω μὲν, ὁμορῶ δὲ, καὶ δρκίζω μὲν, 
εὐορχῶ δὲ, καὶ ὁπλίζω εὐοπλῶ, πλέω εὐθυπλοῶ, ῥέω εὐροῶ, σὺν δὲ μυρίοις ἑτέροις καὶ τιμῶ μὲν 

634 τιμήσω τὸ ἁπλοῦν, ἀτιμῶ δὲ ἀτιμώσω τὸ σύνϑετον παρὰ τοῖς ue Ὅμηρον. (Vers. 112.) ᾿4ρέσα- 
σϑαι δὲ καὶ νῦν τὸ εἰς φιλίαν ἁρμόσασϑαι, ὅϑεν καὶ ἀρϑμὸς ἡ φιλία καὶ ἑταῖροι ἐρίηρες, οἱ ἄγαν 
ἀλλήλοις ἀρεστοὶ, 0 ἐστιν ἡρμοσμένοι, καὶ πρόσαρμα δὲ ἡ τῷ σώματι προσφυὴς τρο"φή. μετ᾽ ὀλίγα 6o 
δὲ zal, ἐνεργητικῶς ἀρέσαι φησὶ τὸ φιλοφρονήσασϑαι: καὶ τὸ ἀρήσασϑαι δὲ ἀντὶ τοῦ εὔξασϑαι ὁμοίας 
ἐστὶ δυνάμεως. καὶ γὰρ καὶ τὸ ἀρᾶσϑαι ἁρμονία τίς ἐστι πρὸς ϑεὸν, ὡς περ καὶ ἡ εὐχὴ, ἣν ὃ .Αἰλια- 

γὸς πρέσβιν φησὶ πρὸς ϑεὸν ἀδωρότατον.. (Vers. 113.) Ὅρα δὲ καὶ ἐν στίχῳ ἑνὶ πάρισα τέσσαρα, tO, 
δώροισι καὶ ἑξῆς, ὡς προγ ἐγ ραπται. *( Vers, 1 94. sqq. ) Ὅτι ὥς πὲρ ἡ ̓ λένη ἔλεον ἐπισπᾶται ὃμολο-739 

3o γοῦσα ἰδίαν κακίαν χαὶ κατηγοροῦσα ἑαυτῆς, οὕτω καὶ νῦν ὁ βασιλεὺς προκαλεῖται συγγνώμην, λέγων" 

ὦ γέρον, οὔ τι ψεῦδος € ἐμὰς ἄτας χκατέλεξας" ἀασάμην"; οὐδ᾽ αὐτὸς ἀναίνομαι. ὁμολογεῖ δὲ χαὶ ὅτι 
ἀντί νυ πολλῶν λαῶν ἐστὶν. ἀνὴρ, oUy' ὁ ̓ Αἰχιλλεὺς, τοῦτο γὰρ ἔτι ὀκνεῖ ἐξ ὀνόματος εἰπεῖν, ἀλλ ἁπλῶς 
ὃ ̓ ϑεοφιλής. ἐπάγει γάρ' Ov re ϑεὸς χῆρι φιλήσῃ, ὡς νῦν τοῦτον ἔτισε, δάμασσε δὲ λαὸν ᾿Αχαιῶν. 

εἶτα φησὶν ἐϑέλειν ἀρέσαι, "ὼς εἴρηται, δοῦναί τὲ σὺν μιᾷ τῶν ϑυγατέρων καὶ σὺν ἑτέραις γυναιξὶ 
καὶ πόλεσι δὲ καὶ ἑτεροῖα ἄποινα τῷ “χιλλεῖ, & meo αὐτὸς μὲν ἀπερείσια λέγει καὶ περικλυτὰ καὶ μάλα 

πολλὰ, Νέστωρ δὲ οὐκ ὀνοστὰ εἶναι φησίν. ᾽Οδυσσεὺς δὲ ἐν τοῖς ἑξὴς ἄξια δῶρα διδόναι τῷ Ait 

λέγει τὸν ᾿“γαμέμνονα, εἰς ταὐτὸν χἀνταῦϑα τοῖς δώροις ἀγομένων τῶν ἀποίνων χατὰ σχῆτκια πολυω- 
γυμίας. λέγουσι δὲ οἱ παλαιοὶ ἐν τούτοις ὡς, εἰ μὲν φιλοχρήματος ὃ ̓ Αχιλλεὺς, πολλὰ τὰ ἐξ ᾽4γα- 
μέμνονος δῶρα, εἰ δὲ φιλογύνης, ἔχει τῶν βα"σιλέως ϑυγατέρων ἣν ἂν ἕλοιτο, εἰ δὲ φιλότιμος, ἔχει 20 

4o xci τὸ τιμᾶσϑαι διά τὲ τὸ βασιλικὸν κῆδος καὶ τὰς πόλεις ὡς προῖχα λήψεται. ( Vers. 115.) ᾿Ιστέον 
δὲ ὅτι ὃ ὁμολογῶν πταῖσαι εἴποι ἂν πρὸς τὸν ἐλέγχοντα τὸ, οὔ τι ψεῦδος ἐμὰς ἄτας κατέλεξας καὶ ἑξῆς, 
ὡς ἀνωτέρω εἴρηται. ἔστι δὲ τὸ ψεῦδος μὲν ἐπιῤῥηματιχὸν ἀντὶ τοῦ ψευδῶς, εἰ μή τις ἴσως ἐϑέλει 

635 στίξειν ἐν τῷ οὔ τι ψεῦδος, εἶτα ἐπάγειν ἀσυνδέτως κατ᾽ ἔλλειψιν τὸ ἐφεξῆς, ἵνα λέγῃ κομματικῶς, οὔ 

- τι ψεῦδος ἐστὶν ὧν ̓ἐδημηγόρησας, ἐμὰς ἄτας κατέλεξας. τὸ δὲ χκατέλεξας "ἀντὶ τοῦ ἠρίϑμησας. δοχεῖ 3o 
γάρ τισι μὴ. ἐν χρήσει “παρὰ τῷ ποιητῇ εἶναι. τὸ λέξαι, ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν" ( Vers, 116.) Τὸ δὲ ἀασάμην 
ῥῆμα ἐστὶν, ἐξ οὗ ἡ ἄτη γίνεται, ἀεὶ ἐχτείνουσα ὡς ἀπὸ χράσεως τὸ ἐν ἀρχῇ δίχρονον, εἰ καὶ 7) dar, 
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ἄλλο τι παρὰ τὴν ἄτην οὖσα, ὡς καὶ οἱ ᾿Ασκληπιάδαι δηλοῦσι, συστέλλει τὴν ἄρχουσαν, χαϑὰ καὶ 
Εὐριπίδης δηλοῖ ἐν τῷ, ἔπαυσε καρδίαν ἄσης. Ὅρα δὲ ὅτι τὸ ἀασάμην ἐχτείνει μὲν τὴν ἄρχουσαν ἐν δια- 
φύόροις τόποις διὰ δακτύλου ἀπαρτισμὸν, συστέλλει δὲ τὴν μετ᾽ αὐτὴν, ἐφεξῆς δὲ ἐν τῷ, οὐχ ἐνόησεν, 

áo ἀάσατο δὲ, "ἀνάπαλιν βραχύνει μὲν ὡς ἐν μεταϑέσει χρόνου τὸ χατάρχον δίχρονον, ἐχτείνει δὲ τὸ μετ᾽ 
αὐτό. Τὸ ἀναίνεσϑαι ταὐτόν ἐστι τῷ μὴ αἰνεῖν ἤγουν συναινεῖν καὶ συγκατατίϑεσϑαι. ( Vers. 116.) 
Τὸ δὲ, ἀντί νυ πολλῶν λαῶν ἐστὶν ἀνὴρ ὃν ϑεὸς φιλήσῃ, γνωμικῶς εἴρηται. λέγει δὲ ὅτε ὃ ϑεοφιλὴς, 
κἂν εἷς εἴη, ὅμως παρεξισοῦται πλείοσι. καὶ πιστοῦται τὸν λόγον ix τοῦ ᾿Ζχιλλέως, καταγαγὼν συνή- 
Üwg τὸ καϑόλου εἰς μεριχὸν, καὶ δείξας ἀντὶ πολλῶν λαῶν εἶναι τὸν εἰς τοσοῦτον τιμηϑέντα, ὡς 

50 δαμασϑῆναι δι᾽ αὑτὸν πολὺν οὕτω λαόν. ( Vers. 119.) Ev τούκτοις δὲ τὸ, ἀλλ᾿ ἐπεὶ ἀασάμην, φρεσὶ 
λευγαλέῃσι πιϑήσας, ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι, δόμεναί τ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα" ὑμῖν δ᾽ ἐν πάντεσσι περιχλυτὰ 10 
δῶρ᾽ ὀνομήνω, οἰκεῖόν ἐστι προσώπῳ μεταμελομένῳ ἐφ᾽ οἷς ἔπταισε. περὶ δὲ τῶν ἐν τῷ τοιοίτῳ νοήματι 
λέξεων προγέγραπται. ὀνομαίνειν δὲ καὶ ἐνεταῦϑα τὸ πρὸς ὄνομα καταλέγειν, 0 δὴ ποιεῖ εὐθὺς ὁ βασι- 
λεὺς, ἐξαριϑιμούμενος & δώσει τῷ yi. ( Vers. 122.) Ὅτι τῶν τριπόδων οἱ μὲν ἐμπυριβῆται, οἱ καὶ 

αἴϑωνες ἴσως λέγοιντο ἂν ὡς πυρὶ αἰϑόμενοι καὶ οὕτω χρήσιμοι" οἱ δὲ ἀναϑεματικοὶ πρὸς κάλλος ἄνα- 
τιϑέμενοι ἐν οἴκοις ἢ ναοῖς, ἄχραντον πυρὶ φυλαττόμενοι, ovg ἀπύρους ἐνταῦϑα φησὶν ὁ ποιητής, 

θο πρὸς διαστολὴν τῶν ἐμπυριβητῶν" ἕτεροι δὲ ἀπύρους μὲν νοοῦσι τοὺς μήπω πυρὶ ὁμιλήσαντας,; 
αἴϑωνας δὲ τοὺς ἤδη πυρωϑέντας. λέβητες δὲ ἕτεροι ὄντες τριπόδων, ὡς δηλοῖ σαφῶς καὶ ἡ ὈΟδύσ- 
Gum, λέγονται ἄλλως αἴϑωνες διὰ τὸ ἐκ τοῦ γεγανῶσϑαι λαμπρὸν, ὡς ἀπὸ τοῦ αἴϑω τὸ λάμπω. Ὅτι 
δὲ ἐντεμότεροι λεβήτων οἱ τρίποδες, δηλοῖ κἀνταῦϑα ὃ ποιητὴς, ἑπτὰ μὲν ἀπύρους τρίποδας, αἴϑω- 
vag δὲ λέβητας εἴκοσι πρὸς τοῦ βασιλέως ὑπεσχῆσϑαι λέγων τῷ ἀχιλλεῖ, ἔνϑα δυσὶ στίχοις φιλοτι- 20 
μεῖται τέσσαρα δῶρα ἐμπεριγράψαι, εἰπών" ἕπτ᾽ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα, αἴ- 

740" ovas δὲ λέθητας ἐείχοσι, δώδεκα δ᾽ ἵππους. τούτων δὲ τῶν στείχων ἑκατέρου ἡ εἰς ἀνὰ δύο ἐννοίας 
τομὴ οὐ πάνυ μετρικῶς ἔχειν δοχεῖ τοῖς παλαιοῖς, οἵ φασιν ὅτι τὸ μέτρον χαίρει μὲν συνδεσμεῖσϑαι 
τοὺς πόδας ἀλλήλοις, ὡς κατὰ μηδὲν εἰς μέρος ἀπαρτίζειν λόγου, οἷον, ̓ Ιλιόϑεν με φέρων ἄνεμος Κινό- 

γέσσι πέλασσε. παραιτεῖται δὲ ὡς meg τὸ κατὰ πόδα τέμνεσθαι, οἷον, ὕβριος ἑἵνεκα τῆσδε, σὺ δ᾽ ἴσχεο, 
πείϑεο δ᾽ ἡμῖν, ἔνϑα καϑ' ἕνα ἕκαστον nc δα χαὶ μέρος λόγου ἀπαρτίξεται, οὕτω καὶ τὴν δίχα τοιιὴν 

ἤγουν τὴν εἰς δύο ἐννοίας, ὡς τὸ, ἔνϑ' οὔτ᾽ ᾿Ιδομενεὺς τλῆ μίμνειν, οὔτ᾽ ᾿Αγαμέμνων" οὕτω δὲ καὶ 

τὴν τριχῇ καὶ ἐπὶ πλεῖον διαίρεσιν. ῥυϑμικὰ γάρ, φασι; ταῦτα ἢ μετρικά. οὐκοῦν καὶ τὰ ῥηθέντα 
δύο ἔπη ῥυϑμικώτερον διάχεινται. καὶ οὕτω μὲν τοῦτο. ἐν δὲ τοῖς τοῦ 4ϑηναίου φέρεται ὅτε τε ἄπυροι 

τρίποδες, εἰς οὖς οἶνος ἐξεχεράννυτο" λοετροχόοι δὲ, ἐν οἷς ὕδωρ ἐϑερμαίνετο , οἱ καὶ ἐμπυριβῆται, 30 
ὧν ἔνιοι ὠτώεντες, τρίποδες χαλούμενοι διὰ τὸ τρίποδα τὴν ὑπόβασιν ἔχειν, καὶ ὅτι τὸ ἀρχαῖον δύο 

10 γένη τριπόδων 1 ἤσαν, ot καὶ λέβητε ς ἐχαλοῦντο, ἐμπυριβήτης ὃ χαὶ "λοετροχόος" «Ἱἰσχύλος, τὸν μὲν 

τρίπους ἐδέξατο οἰχεῖος λέβης. ἀεὶ φυλάσσων τὴν ὑπὲρ πυρὸς στάσιν" ὃ δὲ ἕτερος κρατὴρ καλούμενος, 

ὁποῖοι. οἱ παρ᾽ Ὁμήρῳ ἄπυροι, ἐν οἷς οἶνον ἐκίρνων, ὃς δὴ καὶ ὠχειοῦτο Διονύσῳ διὰ τὴν xat αὐτὸν 

ἐν μέϑῃ ἀλήϑειαν , καϑὰ xci τῷ Πυϑίῳ ᾿Δπόλλωνι τρίπους ἦν ἀληϑείας διὰ τὴν ἐκ μαντικῆς ἀλή- 

ϑειαν᾽ οἶνος γάρ, φασι, καὶ E UA ὃς καὶ ἀνδρός, φασιν, ἔδειξε νόον" καὶ ἐν Διονυσίοις vtxu- 

τήριον διὰ τοῦτο τέϑειται τρίπους, ἐπεὶ καὶ TOig ἀληϑεύοντας ἐκ τρίποδος λέγειν φαμὲν, τοῦ xct& 

μαντείαν δηλαδὴ ἀληϑευτικοῦ. ὃ καὶ οἶνος ποιεῖ, ὡς εἴρηται. λέγει δὲ ὃ αὐτὸς καὶ ὡς ἡ τῶν τριπόδων 

λέξ se καὶ ἐπὶ τραπεζῶν ἔχειτο" ἔνϑα καὶ χρῆσιν φέρων ἀπὸ Ξενοιρῶντος τοῦ. ὡς qo, μουσικωτάτου, 

παράγει xal ᾿Αντιφάνην εἰπόντα " ἐπεὶ δ᾽ ὃ τρίπους ἤρϑη, τουτέστιν ἡ τράπεζα, κατὰ χειρῶν ἐχέομεν, 4o 

ἤγουν ἐνιπτόμεϑα. ἔστι δὲ πάντως ταὐτὸν τρίπουν εἰπεῖν xal τράπεζαν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτε ἀόριστον, ὡς 
χαὶ ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη, τὸ τάλαντον παρὰ τοῖς παλαιοῖς, χαϑὰ καὶ Πορφύριος χαὶ ἄλλοι ἀπέδειξαν, 

ἐπεὶ καὶ παρ᾽ ᾿4ττικοῖς μὲν ὕστερον εἰς ἑξακισχιλίους στατῆρας αὐτὸ περιέστη. τὸ δὲ Μακχεδονιχὸν 
40 τάλαντον τρεῖς ἦσαν χρύσινοι. Δίφιλος δέ που φησὶν ἀργυρίου βραχύκτι τάλαντον. παρ ̓ ἄλλοις δὲ 636 

τάλαντον αἱ ἑκατὸν εἰκοσιτέσσαρες δραχμαί. οὕτως ἀνίσως εἶχε. κἀνταῦϑα γοῦν τὰ τῷ Aye δοϑη- 

σόμενα δέκα τάλαντα OU μέγα τι δοκοῦσιν εἶναι, ὥς περ τὰ δύο τὰ ἐν τῷ ἐπιταφίῳ τοῦ Πατρόκλου τῷ 
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τετάρτῳ ἀϑλητῇ χείμενα βραχύ τι φανήσεται στάϑμιον. ἐν δὲ τοῖς τοῦ ᾿Αϑηναίου φαίνεται ὅτι τὸ 
τάλαντον ἦν ὅτε χιλιάδες. ἣν κἑρμάτων. ἕξ, ἱστορῶν γὰρ ὡς ἑκατὸν μνᾶς ὁ μέγας ᾿Αλέξανδρος εἰς δεῖ- 

πνον ἀνήλισκε, λέγει, xoi ὅτι τὰ τετρακόσια τάλαντα γίνεται ᾿Ιταλιχοῦ νομίσματος μυριάδες διακόσιαι 
τεσσαράκοντα. xai ἦν ταῦτα βασιλικὸν ἀνάλωμα εἰς δεῖπνον. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι νῦν μὲν τάλαντα 

παρὰ τῷ ποιητῇ τὰ ταλαντευόμενα. λέγεται δέ ποτε κυρίως τάλαντον χαὶ αὐτὸ τὸ ὄργανον. τοῦ σταϑμοῦ, 

ὡς καὶ παρὰ «Τυκόφρονι, διὰ τὸ τάλαν ἤτοι καρτερικὸν τοῦ ἐργαλείου καὶ “οπηρὸν καὶ ὡς εἰπεῖν φερέ- 

πόνον, οὗ καὶ μέρος τι τρυτάνη λέγεται διὰ τὸ τοῖς βαρήμασι τρύεσϑαι. ὃ ἐστι καταπονεῖσϑαι" ὅϑεν 
καὶ ὁ ἄτρυτος καὶ ἡ ἀτρυτώνη. καϑ' ὅμοιον δέ τινα τρόπον καὶ μέδιμνος καὶ χοῖνιξ xoi πῆχυς καὶ 
ἕτερα τό τε ὕργανον δηλοῦσι τοῦ μετρουμένου καὶ αὐτὸ τὸ μετρούμενον, ὡς περ καὶ ἡ λέξις τοῦ σταϑμοῦ.. 
(Vers. 123.) Τοὺς δὲ ῥηϑέντας δώδεκα πη" γοὺς ἵππους ἀϑλοφόρους εἰπὼν ἐτυμολογεῖ τὸ ἀεϑλοφόρους, 3o 
ἵνα μή τις τοιούτους νοήσῃ τοὺς ἐν ἄϑλῳ ἤτοι ἀγῶνι ταχέως φερομένους, xai φησιν" οἱ ἀέϑλια ποσὶν 
ἄροντο, 0 ἐστιν ἔπαϑλα € ἔσχον, χαὶ καϑ' Ὅμηρον λόγῳ. πολυωνυμίας εἰπεῖν, ἠνείκαντο, τουτέστιν ἠνέγ- 

Xavto , σαφέστερον δὲ φάναι, ἔφερον" οἷς ταὐτὸν τὸ ἄροντο. οἱ δὲ τοιοῦτοι xci φερένικοι ῥηϑεῖεν ἄ ἂν. 
παρατατικοῦ δὲ παϑητικοῦ χρόνου τὸ ἄροντο, ἴσως δὲ καὶ μέσου ἀορίστου δευτέρου. οὗ πρῶτος τὸ, 

ἡἠράμεϑα μέγα χῦδος. νοητέον δὲ ὅτι ἐν Τροίᾳ οἱ τοιοῦτοι ἀληϑῶς ἀγωνιζόμενοι ἤραντο ἀέϑλια. εἰ γὰρ 
πρὸ τῆς Ἰρωικῆς μάχης ἐν Πελοποννήσῳ νοηϑεῖεν ἀεϑλεύοντες, εἶεν ἂν ἤδη ἀχρεῖοι τῷ ᾿Αἀχιλλεῖ ὡς 
γέροντες. (Vers. 125.) ᾿“ποσεμνύνων δὲ τοὺς τοιούτους ἵππους ὡς καὶ πολυνίχους καὶ ovy ἁπλῶς 

ἀπενεγκαμένους ἀέϑλια ποσὶν, ἀλλὰ καὶ πολλὰ μάλα, φησίν" οὔ κεν ἤγουν οὐκ ἂν ἀλήιος εἴη ἀνὴρ, 
ᾧ τόσσα γένοιτο, οὐδέ κέν ἀχτήμων ἐριτίμοιο χρυσοῖο, ὅσσα μου ἡνείκαντο ἀέϑλια μώνυχες ἵπποι, 

τουτέστιν ὃ ἄνϑρωπος, ᾧτινι τόσα γένοιντο πράγματα, ὅσα τοῖς ἵπποις ἦλϑον εἰς ἔπαϑλον, πολύ- 

χρυσός τε ἂν γένοιτο xai πολλὰ σχοίη λήια. Καὶ ὅρα ὅτι tt τοῦ καταφατικῶς εἰπεῖν, πολυλήιος ἀνὴρ 

καὶ πολυχτήμων, προείλετο xor ἀπόφασιν εὐει"“δῶς σχηματίσαι τὸν λόγον, εἰπών" οὔτε ἀλήιος οὔτε 40 
ἀκτήμων χρυσοῦ" καὶ ὅτι τὸ νόημα τοῦτο περίφρασίς ἐστι τοῦ ἀέϑλια πολλὰ, διασαφοῦσα τὸ ἐν ἐχείνῳ 
ἀόριστον πλῆϑος. (Vers. 126.) Καὶ ὅρα ὡς ἐκ μέρους τῶν ληίων καὶ τῆς χρυσοῦ κτήσεως πάντα πλου- 
τισμὸν ἐνέφηνε, καὶ ὅτι κατ᾽ ἐξαίρετον ἐκ τῶν ἄλλων ὑλῶν μνησϑεὶς τοῦ χρυσοῦ μετὰ τὰ λήια καὶ ἐρί- 
τιμον αὐτὸν λέγει ὡς τῶν λοιπῶν μετάλλων τιμιώτερον. ληίων δὲ πρῶτον μνησϑεὶς ἐξοχὴν ἐγκωμιαστι- 
κὴν τῆς γεωργίας ἐνέφηνε. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι σπουδαῖον πάλαι κριϑὲν τὸ ἐναγωνίως καὶ χάριν ἐπάϑλων 
γυμνάζεσϑαι φίλον ἦν καὶ τοῖς περὶ Τροίαν Ayotoig τά τε ἄλλα καὶ διότι φιλοτιμίαν τε εἶχε τὸ πρᾶγμα 
καὶ εἰς μάχην ἠρέϑιζε τὴν ἀναγκαιοτάτην, ἧς ἕνεκεν ᾿41ϑηναῖοι Πέρσας νικήσαντες ὕστερον ἐπενοήσαντο 
ἀστεῖόν TL καὶ ἀκίνδυνον γυμνάσιον, ἀλεκτρυόνας νομοϑετήσαντες ἀγωνίζεσϑαι δημοσίᾳ μιᾶς ἡμέρας 
τοῦ ἔτους. ἐπεὶ xoi Θεμιστοκλῆς ὅτε κατὰ Περσῶν ἐξῆγε στρατὸν, ἀλεκτρυόνας, ἰδὼν μαχομένους ὑπὲρ 
τοῦ μὴ ἡττηϑῆναι ἐκεῖϑεν, b ene τοὺς ᾿4ϑηναίους ἐπέῤῥωσεν εἰς μάχην. ὅμοιον δὲ καὶ “Ῥωμαῖοι 

ἐποίουν δι᾽ ὀρτύγων μονομαχίας, κήρυκος προφωνοῦντος τὸ, ποῦλλοι ποῦγναντ, ἤγουν τὰ πωλία μάχον- 
ται, καὶ οὕτω τοὺς "“ϑεατὰς ἀϑροίζοντος. (Vers. 124.) 7]ηγοὺς δὲ i ἵππους τοὺς εὐπαγεῖς λέγει καὶ 50 

στερεούς. οἱ δὲ παλαιοὶ ϑέλουσι νοεῖν μέλανας ὡς τούτους ὄντας ἀρίστους. τῆς δὲ τοῦ πηγοῦ λέξεως 
μνεία κεῖται καὶ ἐν τῷ, χριῷ μεν ἔγωγε ἐΐσκω πηγεσιμάλλῳ. Τὸ δὲ ἀέϑλια παράγωγόν ἐστιν éx τοῦ 
ἄεϑλον ὡς ἐκ τοῦ ἴχνος τὰ ine. ' Evrav Oe δὲ ϑεωρητέον ὡς, εἰ καὶ ἐκ τοῦ ἀεϑλον χέχραται τὸ ἀϑλον, 

ὅϑεν χαὶ ὁ ἀϑλοφόρος, ἀλλ᾽ οὐκ ἤδη xoi ἐκ τοῦ παραγώγου ἀεϑλίου ὡσαύτως ἐστὶ τὸ ἄϑλιον. αὐτὸ 

γὰρ ἐπὶ δυστυχίας μόνης χεῖται, ἵν᾿ ἢ ἄϑλιος ὃ δυσάεϑλος χατὰ τὸν Ὁμηρικὸν Ὀδυσσέα, ὃς οὐδ᾽ ἐν 

τῷ νόστῳ πεφυγμένος ἦεν ἀέϑλων, ἐξ ὧν ὃ ἄϑλιος καὶ ἡ ἀϑλιότης χεχέραται, ἐξ οὗ παραχϑεὶς καὶ 

ὁ ̓ ἀϑλίας τὸ κύριον, εἰ καὶ ἐθέλει ἀπὸ τοῦ ἐπαινετοῦ ἄϑλου κεκλῆσϑαι, ὕμως κωμῳδεῖται ἄλλως ἐν 

τῷ, δι᾿ ᾿4ϑλίου πρὸς ἄϑλιον. Ὅτι δὲ διάφοροι ὡς εἰχὺς ἐπικήδειοι ἀγῶνες ἐν τῇ Τροίᾳ ἐγίνοντο, πολ- 

λαχόϑεν δῆλον" ἐν οἷς καὶ ἵπποι τοῖς ἔχουσιν ἠγωνίζοντο, εἰ καὶ ὁ ποιητὴς ἕνα μόνον τὸν ἐπὶ τῷ IIa- 
τρόκλῳ περιττῶς ἔφρασεν ἐν τοῖς ἑξῆς. ( Vers. 128.) Ὅτι ἐν τοῖς πρὸς ̓ Αχιλλέα δώροις καὶ γυναῖκας 
ὃ βασιλεὺς ἀριϑιμεῖ. φησὶ yap" δώσω δ᾽ ἑπτὰ γυναῖκας, ἀμύμονα ἔργα εἰδυίας, “εσβίδας, αἵ κάλλει 
ἐνίχων φῦλα γυναικῶν. χατὰ δὲ ἑτέκραν γραφὴν, δώσω δ᾽ ἑπτὰ γυναῖκας ἀμύμονας, ἔργ᾽ δ᾽ εἰδυίας, 60 
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0 ἐστιν ἐργατικάς. γνώριμοι δὲ πάντως αὗται τῷ Apis, εἴ γε αὐτὸς πολεμαρχῶν τὴν Lo foy ἑλὼν | 
ἐληίσατο. φησὶ γάρ᾽ ἃς ore “Τέσβον i ἐὐχτιμένην ἕλεν αὐτὸς, ἐξελόμην. (Vers. 129.84q.) Καὶ o ὅρα ὕτι φιλα- 

λήϑως ὁ βασιλεὺς βεβαιοῖ ὡς τὸ μὲν, πλεῖον πολυαΐχος πολέμοιο. τῶν TOU ᾿“Ιχιλλέως χειρῶν ἦν, ὃ φϑά- 

σας ἐχεῖνος εἰπεν᾽ ὅτε δὲ δασμὸς, τότε δὴ τῷ βασιλεῖ πολὺ μεῖζον τὸ γέρας. ἰδοὺ γὰρ, ᾿Αχιλλεὺς μὲν | 
εἷλε “έσβον, o δὲ βασιλεὺς i ὅττα ““εσβιδας vo tet γυναῖκας ἐξείλετο, τουτέστιν ἀπέχρινεν, ὃ παρὰ 

741r0ig μεϑ' Ὅμηρον ἐπὶ λύσεως εἴ *rovy λυτρώσεως λέγεται οἷον, ἐξελοῦ ue ἐξ ἐχϑρῶν, καὶ; ἐξείλετο χιν- 

δύνου. xci ὧδε uiv ταῦτα. ' Ev oig ὕρα OTt κάλλιον εἰπεῖν, ὅτε “Τέσβον ἕλεν αὐτὸς, ἤγουν ὃ ̓ Αχιλλεὺς, 

7) περ αὐτὸς ἐξελόμην. εἰ δὲ δοχεῖ καὶ τοῦτο καλὸν εἶναι εἰς νοῦν, ὥς πὲρ καὶ ἔστι, χείσϑω εἰς ἄμφι- 

βολίαν καὶ αὐτό. ὃ δὲ βασιλεὺς τὰ περὶ τῶν γυναιχῶν ῥηϑέντα ἐπαναλαβὼν, Ἱ ἵνα εὐόδως εἰσαγάγῃ τὸ 

περὲ Βρισηίδος, ἐπάγει" ( Vers, 121.) τὰς μέν οἱ δώσω, μετὰ δ᾽ ἔσσεται ἣν τότ᾽ ἀπηύρων κούρην 
Βρισῆος, ἤτοι σὺν αὐταῖς ὀγδόη € ἔσσεται ἢ Μρισηίς. Ζηνόδοτος μέντοι τοῦτο εἰς ἀμφιβολίαν ἐῤῥιψεν. 
οὐ γὰρ ὑγδόην. ἐχεῖνος ἐνόησε τὴν Βρισηίδα μετὰ τὰς ἑπτὰ, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ταῖς ἑπτὰ συνεισήγαγε. 

τοῦ δὲ ποιητοῦ λύσαντος τὸ ἀμφίβολον ἐν τοῖς ἐφεξῆς, ὅτε εἴπῃ ὀγδοάτην Βρισηίδα, καλλιπάρῃον, 
Ζηνόδοτος πειρᾶται μέτα, ράφειν τὸν στίχον ἐκεῖνον, ἵγα φυλάξη τὴν οἰκείαν πεισμονήν. ἐν τούτοις δὲ 
χαὶ σχῆμα παρηχήσεως τὸ, ἃς Orc “έσβον ἕλεν αὐτὸς, ἐξελόμην. (Vers. 130.) ἼἜνϑα καὶ coc δια- 

φορὰν τοῦ ἑλεῖν καὶ ἐξελέσθαι. ἑλεῖν μὲν γὰρ γῦν τὸ αἰχμαλωτίσαι , ἐξελέσϑαι δὲ τὸ ἁπλῶς ἐπιλέξα- 
τοσϑαι. τὸ μέντοι Ἀχάριν ἑτέρου ἐκλέξασϑαι ἐξελεῖν ἀλλαχοῦ φησὶν ἐνεργητικῶς ἐν τῷ, ἐξεῖλον “Ἵτρείδῃ, 

τουτέστιν ὡς ἐξαίρετον ἔδωχαν τὴν Χρυσηίδα. τοῦ δὲ ἐξε λόμην ἑρμηνεία εὐϑὺς κεῖται τὸ, αἱ κάλλει 
ἐνίχων. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ νικᾶν ἀποκαίνυσϑαι ἐν ᾿Οδυσσείᾳ φησὶν, ἐπὶ ἀνδρὸς μέντοι, ἐν τῷ, ἀπεκαί- 

vvro φῖλ ἀνϑρώπων. (Vers. 129.) “έσβος δὲ, ἡ νῦν Λ]Πτυλήνη,) ἀπὸ μέρους, ἤτοι ἀπὸ “Ζέσβου 
μιᾶς τῶν ἐν τῇ νήσῳ πόλεων, ὡς περ χαὶ ὕστερον ἡ αὐτὴ ὅλη νῆσος δι|ιτυλήνη καλεῖται, ὡσαύτως ἀπὸ 
ἑτέρας μιᾶς τινὸς τῶν ἐν αὐτῇ ποτε πέντε πόλεων. ᾿ἰστέυν δὲ καὶ ὅτι δοχεῖ οὐκ ἀγαϑοὺς ἀνϑρώπους 

ἡ «Δέσβος ἐνεγκεῖν, ὅϑεν xoi λεσβιάσαι τὸ αἰσχρῶς μολῦναι τὸ στόμα κατὰ Αἴλιον Διονύσιον, ὃς xci 
τὸν τῆς παροιμίας «Ζέσβιον oov Τέρπανδρόν φησιν ἢ Κὐαινετίδην ἢ «Δριστοκλείδην. καὶ ᾿Δριστοτέλης 
δὲ ἐν τῇ ““αχεδαιμονίων πολιτείᾳ 10 , μετὰ .12έσβιον ὠδὸν, τὸν Τερπανδρύν φησι δηλοῦν. ἐκαλοῦντο δέ, 
φασι, καὶ ὕστερον εἰς τὴν ἐχείνου τιμὴν πρῶτον͵ μὲν ἀπόγονοι αὐτοῦ, εἶτα εἴ τις ἄλλος παρείη “1έσβιος, 
εἶθ᾽ οὕτως οἱ λοιποὶ, μετὰ «““ἔσβιον ὠδὸν, τὸν ἁπλῶς δηλαδὴ "déc fiov. χρῆσις. δὲ τοῦ ὡς ἐῤῥέϑη 
λεσβιάζειν καὶ παρὰ τῷ κωμικπῷ. Ἵστέον δὲ ὕτι περὶ τοῦ ὡς ἐῤῥέϑη λεσβιάξειν, οὗ χρῆσις καὶ παρὰ 

δοτῷ κχωμιχῷ, ἔνϑα κεῖται τὸ, Ἀ τη πόϑ' ἡ Movo οὐκ ἐλεσβίαζε, γράφουσιν οἱ παλαιοὶ καὶ ταῦτα. 

εἰσὶ βλασφημίαι καὶ ἀπὸ ἐθνῶν καὶ πόλεων xci δήμων πολλαὶ ῥηματιχῶς πεποιημέναι" ἐθνῶν μὲν, 
οἷον κιλικίξζειν χαὶ αἰγυπτιάξειν τὸ πονηρεύεσϑαι, καὶ χρητίζειν τὸ ψεύδεσθαι" ἐκ πόλεων δὲ, οἷον 

λεσβιάξειν τὸ αἰσχροποιεῖν. tra Oo e DUM Φερεχράτους χρῆσιν ἐν ἰάμβῳ τὸ, δώσει δέ σοι γυναῖκας 
ἑπτὰ Ζεσβίας, ἐπάγουσιν ἀμοιβαῖον T0, καλόν 6 δῶρον ἕπτ᾽ ἔχειν λαιχαστρίας, ὡς τοιούτων m i 

τῶν “εσβίων γυναικῶν" ἐχ δήμων δὲ βλασφημία τὸ αἰξωνεύεσϑαι ἤγουν κακολογεῖν. Aitovtig γὰρ ν 
δημόται ᾿Αττιχοὶ σχωσιτόμενοι ὡς καχολόγοι, καϑὰ xci οἱ Σιφήττιοι ἐπὶ ἀγριότητι. ὅϑεν ὁ Χαιρεφῶν 
Σφήττιος ἔσχωπται. ἤΕτι ἰστέον χαὶ ὅτι αἱ ῥηθϑεῖσαι λαικάστριαι, τουτέστι πόρναι. ἐκ ῥήματος παρά- ἢ 

γονται τοῦ λαιχαζειν, αὐτὸ δὲ παρὰ τὸ λὰ ἐπιτατικὸν γίνεται καὶ τὸ κάζειν, ὅ ἐστε χοσμεῖν. σχκώπτεται | 
γὰρ καὶ τὸ ἀκαίρως ὡς ἐπὶ φαύλῳ ἔρωτι χοσμεῖσϑαι" διὸ καὶ κασωρὶς 7] πόρνη διὰ τὸ χάσαι, ὃ ἐστι 
χοσμῇσαι τὴν ὥραν. οὐ δεόντως. "dvrupé va δέ, φασι, κασωρῖτιν ἔφη τὴν ἐπὶ τέγους προεστῶσαν. οὕτω 

δὲ καὶ ᾿Ιππώναξ, τὴν δὲ αὐτὴν χασωρίδα, καὶ κασωρῖτιν ἔλεγόν τινὲς χαὶ χασαλβάδα παρὰ τὸ χάσαι χαὶ Áo 

δοτὸ &A*Aoc xoi τὸ βάξειν , οἱονεὶ ἡ ἐν τῷ χοσμεῖσϑαι ποτὲ μὲν ἄλλον, ποτὲ δὲ ἄλλον βάζουσα, ἤγουν 
φωνοῦσα καὶ καλοῦσα εἰς ἑαυτήν. ἐλέγετο δὲ διὰ τὴν τοιαύτην καὶ τὸ λοιδορεῖν κασαλβάζειν" οἱ δὲ γρά- 
φοντές καλσαβὰς φασὶν ὅτι ἴσως ἀπὸ τοῦ καλεῖν εἰς ἑαυτὴν καὶ σοβεῖν τοὺς ἐραστάς. Ἔτι ἰστέον χαὶ 
ὅτε “Ϊμερτὴ καὶ Πελασγία ἡ αὐτὴ ̓ «“έσβος ἐχλήϑη ποτὲ κατὰ τὴν παλαιὰν. ἱστορίαν . xci ὅτι ἀπ᾿ αὐτῆς 
τὰ "sofa περιάδονται, περὶ ὧν πολλοὶ ἔγραψαν, χαὶ ὅτι, ὥς περ ““ξσβος, οὕτω καὶ Ἴσσα ἡ αὐτὴ 
γῆσος ix μιᾶς τῶν περὶ αὐτὴν πέντε πόλεων, ὡς χαὶ ὃ “1υκόφρων ἐμφαίνει. ( Vers. 131.) Τὸ δὲ, ἣν 
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"oT ἀπηύρων, φιλαλήϑη καὶ αὐτὸ δεικνύει τὸν βασιλέα. εἰπόντος γάρ που ᾿Αχιλλέως, ὡς ἑλὼν " Aya- 

μέμνων ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας, ἐνταῦϑα ἐχεῖνος δοχεῖ συνϑέσϑαι, ὡς οὕτω πεποίηκε. ( Vers. 132.) 
To δὲ κούρην Βρισῆος, χαὶ δίχα τοῦν γραφὲν XOT εὐθεῖαν, ὀρϑῶς à ἂν εἶχεν: Ὅτι τοῖς προσεχῶς εἰρη- 

μένοις ἐπιφέρει 0 βασιλεὺς τὸ, ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι περὶ Βρισηΐδος, μή; ποτε τῆς εὐνῆς ἐπι- 

βήμεναι jo μιγῆναι; 7 ϑέμις ἀνϑρώπων πέλει ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν. ( Vers. 1354.) " EvOa σημείωσαι 

ὅτι σεμνὸς πάνυ 0 λόγος. ἐν γὰρ τῷ, ἡ ϑέμις ἐστὶ, τιμιωτάτῃ προσηγορίᾳ ἐπισκιάζει τὸ αἰσχρὸν, φύ- 

σέως νόμῳ τὴν ἀκόκλαστον μῖξιν χαλύπτων καὶ τὸ τῆς συμπλοκῆς ταπεινὸν ϑέμιδι φυσικῇ ἀνιστῶν καὶ 40 

μονονουχὶ λέγων ὡς, εἰ χαὶ ἁρπαγιμαία χαὶ ἄδικος ἡ τῆς Ῥρισηίδος μῖξις, ἀλλ᾽ οὐκ ἤδη καὶ ἀϑέμιτος. 

λάφυρον γὰρ οἷον αὐτὴν λαβὼν ἐκ τοῦ ὑβρίσαντος ϑεμιτῶς ἂν συνὴλ Dor τῇ ληισϑείσῃ. CEDE 153. ) 

io fo 0i μιγῆναι σαφήνειαν ΤΕ Ὲν ἐποίησεν. ἄλλως γὰρ αὐτοῦ δίχα τὸ εὐνῆς ἐπιβῆναι ἀσαφέστερον εἶχε, 

χαὶ ὅρχου ἐποίει σόφισμα, ὅπου γε καὶ αὐτὸ δὴ τὸ μιγῆναι σοφιστιχόν τι παρελάλει μὴ ἐπενέχϑεντος 

τοῦ, ῇ ϑέμις ἐστὶ ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν. τὸ ydo TOL βεγῆναι πολυσήμαντον xad ὁμωνυμίαν χαὶ οἷον 

μὴ ἔχειν πὲσεῖν εἰς ὅρκον, ὃς λέξεις ἀπαιτεῖ ἀσχίστους εἰς διπλόην ὃ ομωνυμιαχήν. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι δυνά- 

μενος ἐπιβῆναι εἰπεῖν, ὅμως ἐπιβήμεναι εἶπέν, ἵνα μὴ ἐν οὐχ ̓ ἱλαρῷ À6; γῳ Mp τὸ καλλωπίσῃ εἰπὼν 

ἐπιβῆναι χαὶ μιγῆναι" χαὶ ὅτι ἐκ τοῦ “Ὁμηρικοῦ ἐπιβῆναι εἴληπται καὶ ἡ Ls ἐπίβασις παρὰ τοῖς 

ue Ὅμηρον. ἐκ δὲ τούτου καὶ τὸ βατέῦνται παρὰ Θεοχρίτῳ ἐπὶ ζῴων ἀΐξεως. καὶ ὅσα τοιαῦτα. 

( Vers. 159.) τῇ ταχείας δόσεως τὸ, ταῦτα μὲν αὐτίχα πάντα παρέσσεται. ᾿Ιστέον δὲ ὡς εἰς τρεῖς 

ὃ βασιλεὺς καιροὺς δια θεϊται τὰ δοϑησόμενα τῷ aT Ast, δίς τὸν αὐτίχα νῦν, χαὶ εἰς τὸν μετὰ τὴν 5o 

ἅλωσιν τῆς Τροίας, xai εἰς τὸν μετὰ τὸν νόστον. φησὶ γάρ" ταῦτα μὲν αὐτίκα, ὡς ἐῤῥέϑη, παρέσσε- 

038 ται, ἤγουν οἱ ἑπτὰ ἄπυροι τρίποδες, τὰ δέκα τάλαντα τοῦ χρυσοῦ, οἱ αἴϑωνες εἴχοσι λέβητες, 

οἱ δώδεχαᾳ ἵπποι, καὶ αἱ yvvaixeg* εἰ δέ xtv αὖτε ἄστυ μέγα, φησὶ, Πριάμοιο ϑεὸς δῴη ἐξαλαπάξαι, 

vga ἅλις χρυσοῦ χαὶ χαλκοῦ νηησάσϑω εἰσελϑῶν, ὅτε x&v δατέωμεϑα Anio ᾿Δχαιοὶ, Τρωιάδας δὲ 
γυναῖκας ἑείχκοσιν αὐτὸς ἑλέσϑω, αἵ κε μετ᾽ "dore! EAéynv κάλλισται i ἔωσιν. εἰ δέ zcv "doyog ἱκοί- 
ue Myoixov οὖϑαρ ἀρούρης, γαμβρός κέν μοι &j, τίσω δέ pu icov ᾿ρέστῃ, ὃς μοι τηλύγετος τρέ- 
φέται ϑαλίη ἐνὶ πολλῇ. τρεῖς δέ μοι εἰσὶ ϑύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ ἐὐπήχτῳ, Χρυσόϑεμις xal “αοδίχη καὶ 

᾿Ιφιάγνασσα. τάων, ἣν κ᾽ ἐθέλῃσιν φίλην, ἀνάεδνον ἀγέσϑω πρὸς οἶκον Πηλῆος, ἐγὼ δ᾽ ἐπιμείλια καὶ 
ἑξῆς. "Ev τούτοις δὲ ὅρα ὅτι ἀνταπέδωκεν ὁ βασιλεὺς τῷ ̓ Αχιλλεῖ οὐ τὸ ἴσον ἀλλὰ καὶ πλέον. ἐχείνου γάρ 
ποτε εἰπόντος, ὡς ἐὰν πόλιν Τροίην ἀλαπάξομεν τριπλῇ τετραπλῇ τε ἀποτίσομεν, ὁ βασιλεὺς ἐνταῦϑα 
φησὶν, ὅτι ἐὰν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν, λαβέτω ᾿Αχιλλεὺς τάδε καὶ τάδε, πολλὰ ὄντα. (Vers. 157.) 

So Τὸ δὲ, νῆα ἅλις νηησάσϑω, ἤτοι σωρευ"σάτω, δοχεῖ μὲν εἶναι οἷον παρήχησις, ἔτι δὲ καὶ ὡς ἐτυμο- θο 
λογία, οἷα τῆς νηὸς ἀπὸ τοῦ τοιούτου παρετυμολογουμένης ῥήματος διὰ τὸ ἐν αὐτῇ σωρεύεσϑαι τὰ 
ἀγώγιμα. παράγεται δὲ ποιητικῶς ὡς δῆϑὲν τὸ ϑυγήσασϑαι, ἀφ᾽ οὗ τὸ ϑηητόν. κοινῶς δέ γε νήσα- 
σϑαι ὥφειλεν εἰναι ὡς ἀπὸ τοῦ νῶ γήσω τὸ σωρεύω, ἐξ οὗ xai τὸ ἐπενήνιον χατὰ ἀναδιπλασιασμόν. 

᾿Ιστέον δὲ ὅτι πρὸς ὁμοιότητα τοιαύτης δωροφόρου γηὸς ἔστι παρακατέχειν χαὶ τὸ τοῦ Ἡροδότου, 

εἰπόντος ὡς Δαρεῖος Δημοκήδει δλκάδα δώρων ἔφη συμβαλεῖσϑαι, πλήσας ἀγαϑῶν παντοίων. ἔχει δέ 

τι παρόμοιον, εἰ καὶ μὴ τοδοῦτον, xci 5 ἐν ᾿Οδυσσείῳ 7 Davis) ναῦς, ἡ μετὰ δώρων τὸν Ὀδυσσέα εἰς74.2 
Joco, χομίσασα. Σηβείωσαι δὲ ghi ὕτι αὐτὸ τὸ γόημα τὸ, γῆα ἅλις γρυσοῦ καὶ ἀργύρου νηησάσϑω, 

οὐκ ἀπερίέργον εἶναι δοκεῖ. οὐ γὰρ πρὸς ἁπλότητὰ ὃ ἡδιητὴς τὴν acidity ἐξέϑετο ὑπόσχεσιν, ἀλλ 
ἐπίτηδες τὸν λόγον είς ἀμφιβολίαν στασιωδη σϑνέδεῤενε, fiber ὃς τὴν ὡς ἐπὶ πολὺ ἐν συμβολαίοις 

|4o στρεβλότητα. 7) καὶ τὸ ἐν σχεδιασμοῖς ἀπεῤίσκεπτον. ἐν "γὰρ' τῷ, via χαλκοῦ καὶ χρυσοῦ, πρῶτα μὲν 
ἀμφίβολόν ἐ ἐστι ποτάπην λέγει νῆα καὶ ὕσης οὐσαν χωρησεώς" εἶτα ὁμοίως ἄδηλον χαὶ εἴτε νῆα χαλκοῦ 

Aéy& ὃ βασιλεὺς χαὶ ἑτέραν γῆα χρυσοῦ εἴτε 'μίαν ἑκατέρων; "καὶ εἰ μίαν ἑκατέρων ἤγουν χρυσοῦ καὶ 

χαλλὸῦ, ἄδηλον αὖϑις ὅσος μὲν ὁ χρυσὸς ἔσται, ὅσος δὲ ὃ χαλκός. τοιαύτη δέ τις ἀμφίβολος ἔννοία 

καὶ ἐν ̓ Οδυσσείᾳ κεῖται xarà τὴν μϑῃδτήῤοφονίν.: xai» τῆς προϊχὸς δὲ ἀδηλία ἐνταῦϑα ὃ ὁμοίως ἀμφι- 
βολίαν ἔχει διῶ τὸ ἀόριστον. φησὶ y&p' ἐγὼ δ᾽ ἐπιμείλια δώσω πὺλλὰ μάλα, ὅσσ᾽ οὔπω τις ἕῃ ἐπέδωκε 

ϑυγατρί. Οὕτω καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις δεξιὸς ὁ ποιητὴς ἀνδρῶν ἤϑη μιμήσασϑαι. καὶ ταῦτα μὲν "ἐν τὸ 
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τούτοις. ( Vers. 1358.) Tov δὲ δατέεσϑαι xai δατεῖσϑαι, 0 ἐστι μερίξειν, παρὰ πολλοῖς χεῖνται χρήσεις. 

( Vers. 139.) To δὲ, αὐτὸς ἐλέσϑω, ταὐτόν ἐστι τῷ ἐξελέσϑω, ἐπικρινάτω, ἐπιλεξάσϑω. χρήσιμον 
δὲ τοῦτο καὶ εἰς τὸ, αὐτὸς ἐξελόμην, 0 περ ἀμφιβολίαν πρὸ βραχέων ἐποίησεν. Ὅρα δὲ ἐν τούτοις xci 
ὅτι τὴν ᾿Ελένην πασῶν τῶν ἐν Τροίᾳ περι ᾳ λλεστόραν ἱστορεῖ. αἱ γὰρ ἐχεῖ κάλλισται μετὰ τὴν ᾿λένην 

εἰσὶ κάλλισται. ( Vers. 141.) "Aoyos δὲ Aryauxóv κἀνταῦϑα τὴν Πελοπόννησον λέγει πρὸς διαστολὴν 

τῶν ἄλλων. οὐ γὰρ ἑν yog, ὡς καὶ ἐν τοῖς τοῦ περιηγητοῦ δεδήλωται. ἐκ τούτου δὲ xoi ἡ ̓ λένη 

᾿Αργεία, ὡς ἄν τις εἴπῃ Πελοποννησία. To δὲ ᾿ἡχαιικὸν διὰ διφϑόγγου ὃ 0 ποιητὴς γράφει ἐν τῇ προπα- 

ραληγούσῃ, ὡς xai ἀλλαχοῦ σεσημείωται. τὸ ree διὰ τοῦ α Agen τῶν ὑστέρων ἐστί. Οὐϑαρ δὲ | 

ἀρούρης τὸ πιότατον xci τροφιμώτατον, καὶ ὡς εἰπεῖν ὁ μαστὸς ἢ τῆς ἐν Πελοποννήσῳ μητρὸς γῆς τῆς 
τοῦ βασιλέως πατρίδος 1) τῆς ἁπλῶς γῆς. εἰχὸς γὰρ τὸν βασιλέα πασῶν ὑπερτιϑέναι τὴν ἑαυτοῦ. εἰ δέ 
τις χώρα οὐϑαρ λέγεται γῆς διὰ τὸ κατ᾽ αὐτὴν πῖον ἐκ μεταφορᾶς ζωικῆς χαλῶς ἂν ἡ ταύτης προάρ- 
χουσα χορυφὴ γῆς c odd xa ὁμοίαν τροπήν. καὶ οὕτω μὲν “Ὅμηρος τὴν “μητέρα γῆν ὡς οἷα τινὰ 

20 γυναῖκα ϑέμενος κα τὰ τὴν μυϑικὴν duo καὶ Δήμητραν ἢ χαί τι ἕτερον ζῷον γάλαχτι ἐχτρέφον τὰ 
veoyva. περὶ TO ᾿Αχαϊκὸν "Aoyos ἐϑεώρησεν ἕν τι οὖϑαρ αὐτῆς, ἐάσας τῇ ῥητορείᾳ τὸ ἕτερον οὐϑαρ 
ἢ τὰ ἕτερα ἐπιλέγειν τόποις ἑτέροις. εἴ που σεμνύνειν αὐτοὺς ὡς τροφίμους βουλοιντο. ὁ δὲ περί 

τινα “ιβυκὴν γὴν τετρῆσϑαι τὸν οὐρανὸν φάμενος ἄλλως γηπονικῶς ἐτερατεύσατο. ἐϑέλει γὰρ 

εἰπεῖν τὸν οὐρανὸν ὡς οἷα καί τινα δεξαμενὴν ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις γαίαις ἐστεγανῶσϑαι, περὶ δὲ 
τὸν τόπον ἐκεῖνον οἷον quc drogas ὡς ὑετὸν συχνὸν ἐξερεύγεσθϑαι χαὶ ἄρδειν τὰ ἐκεῖ πρὸς τρο- 
φιμότητα. ( Vers. 142.) Τὸ δὲ ἔῃ ἑνικόν ἐστι τοῦ ἔωσιν, o ἀνωτέρω χεῖται. ( Vers. 143.) Τηλύγετος 
δὲ, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται, ἔσχε μὲν τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν γεννωμένων. παίδων πατράσιν. ἐξώροις OvGLY 
ἤδη xoi τῆλε τοῦ γεννᾶν, ὅϑεν xol τηλίγετος παρωνόμασται. ἀπ᾿ αὐτῶν δὲ τὴν ἀρχὴν ἡ λέξις 

λαβοῦσα τίϑεται καὶ ἐπὶ τοῦ ἐν ϑηλείαις μόνου ἄῤῥενος παιδὸς, ναὶ μὴν καὶ ἐπὶ τῆς ἐν ἀῤῥέσι μιᾶς 
μόνης ϑυγατρός. καὶ ὃ τοιοῦτος γὰρ καὶ ἡ τοιαύτη διὰ τὸ μονῆρες τοῦ γένους τηλύγετοι τρόπον τινὰ 
τοῖς γονεῦσιν εἰσίν. οὕτω τῷ ̓ 4γαμέμνονι ϑυγατέρας ἔχοντι τρεῖς τηλύγετος ὁ Ὀρέστης λέγεται εἶναι, 

ὅο ὃ ἐστι μονογενὴς ἐπὶ ϑηλείαις. ἀλλὰ καὶ, εἴ που ἐν "ἔτι νέᾳ τῇ ἡλικίᾳ πατέρες γεννήσαντες ovxéri 
παῖδα δεύτερον τέκοιεν, τηλύγετος xal οὗτος αὐτοῖς, ὥς που ἡ ̓ Βρμιόνη τηλυγέτη ὠνομάσϑη τῇ Ern 
xaÜ' ὁμοιότητά τινα xol αὐτὴ τοῦ πρώτου ἐκείνου τηλυγέτου. τὸ δ᾽ ἐντεῦϑεν ἡ λέξις oiov ἀναιδευσα- 
μένη καταϑαῤῥεῖ καὶ τῶν πάντῃ ἀνομοίων, καὶ καταμελετήσασα τῆς γενέσεως ἐκπίπτει χαὶ πρὸς σημα- 
σίαν ἀλλόκοτον καὶ λαμβάνεται καὶ ἐπὶ τοῦ ἁπλῶς μεμονωμένου, ὡς Cre ἀχούοι τις ὅτε τὸν ᾿Ιδομενέα 
οὐκ ἔλαβε φόβος τηλύγετον ὡς, ἀντὶ τοῦ ὡς μόνον αὐτὸν τῆλε γενόμενον xci ἐναπολειφρϑέντα τοῖς 
πολεμίοις, 0 καὶ ἔστιν ὅμοιον τῷ, Τυδείδης δ᾽ αὐτός περ ἐὼν προμάχοισιν ἐμίχϑη. τὸ δὲ τοιοῦτον 
σημαινόμενον τοῦ τηλυγέτου σχῆμα ἐστὶ μεταληπτιχὸν, ὁποῖον ἐν τῇ & ῥαψῳδίᾳ Osca Θαλία δὲ 
ὡς καρδία παροξυτόνως αὐτὴ ἡ εὐωχία, δι᾽ ἧς ϑάλλει τις, ὡς οἷα xol τι ϑάλος, ἐξ ἧς xal ἀτασϑαλία 

κατά τινας ἡ ἐπιτραπέζιος ὕβρις. ϑάλεια μέντοι προπαροξυτόνως εὐωχίας ἐπίϑετον, καὶ μούσης δὲ καὶ 
Νηρηίδος ὄνομα. ( Vers. 144.) Εὔπηχτον δὲ μέγαρον τὸ εὐπαγές. χεχύρωται γὰρ ἐπὶ τοιούτων λέγε- 
σϑαι τὸ πήσσειν, ὅϑεν καὶ ὃ πάγιος καὶ ὁ &mayng, καὶ παγὶς ἡ πεπηγυῖα πρὸς ϑήραν, ἢ περὶ 

ἀρ ἣν πέπηγε τὸ ϑηραϑὲν. xci πάΐγος ὃ τε ἐπὶ ὀξύτητος ὀρεινῆς χαὶ ὃ κατὰ τὴν ἐν Ὀδυσσείᾳ πηγυ- 
λίδα, καὶ ἐπίπαγος ὃ ἐν ὀσπρίοις. χαὶ ὕδατα δὲ χατὰ τεῖχος ἐχεῖϑεν παγῆναι λέγονται. πέπηγε δέ τις 

καὶ δέει ὅσα καὶ στήλη τις. πήγνυται καὶ ναῦς χατὰ ναυπηγίαν ἡ καὶ προ οιταν ἧς ποτε" ἔστι δὲ xai 

πηκτὸν ἄροτρον. ἤρτηται δὲ τοῦ τοιούτου ῥήματος χαὶ ἡ Ναύπακτος xal τὸ πακτοῦν, O ἐστιν ἀσφα- 

λίζεσθαι. οὗ χρῆσις παρά τὲ Σοφοκλεῖ ἐ ἐν TQ, καὶ δῶμα πάκχτου, ἤγουν σύγκλειε ἀσφαλῶς, xci παρὰ 
τῷ κωμιχῷ ἐν τῷ, χαπαχτώσαμέν γε, ἤγουν καὶ ἐπαχτώσαμεν. ( Vers. 147, ) “Περὶ δὲ τοῦ, ἐπιμείλιεο 
SUO κατωτέρω ῥηθήσεται. (Vers. τά 5 X "Eri ἰστέον xoi ὅτι τρία συνέχει. τὴν ἀρχὴν, νόμος ὀρϑὸς, 

χρίσις ἡ πρὸς τὸν δῆμον, καὶ ἰσχὺς ἄρχοντι πρέπουσα" ὅϑεν καὶ ᾿Δγαμέμνων προσγυῶς Χρυσοϑε- 
μιν. καὶ “«οδίχην καὶ ᾿Ιφιάνασσαν ἱστορεῖ τὰς ἑαυτοῦ ϑυγατέρας. καὶ ἔστιν ἡ μὲν Χρυσόϑεμις 

τοῦ ὀρϑοῦ vOuov xol χαϑαροῦ παρώνυμος διὰ τὴν ϑέμιν, ἡ δὲ “αοδίχη τῆς κρίσεως τοῦ δικαζο- 

49 ἢ 
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μένου λαοῦ, ἡ δὲ᾿Ιφιάνασσα τῆς βασιλικῆς ἰσχύος ἤτοι τοῦ ἰφι ἀνάσσειν. ὁ δὲ στίχος 0 τὰ ὀνόματα 
ἔχων τῶν τοῦ βασιλέως ϑυγατέρων τὸ, Χρυσόϑεμις xoi “αοδίκη καὶ ᾿Ιφιάνασσα, λογοειδής ἐστιν ἐξ 
ἀνάγκης, οὐχ ἔχων δίαρμά τι ποιητικὸν, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ, ἵππους "δὲ ξανϑὰς ἑκατὸν xoi πεν- 50 

τήχοντα. ἡ γὰρ φύσις τῶν πραγμάτων οὐκ ἀφῆχε λέξιν ὀγχηρὰν ἐντεϑῆναι τοῖς ἔπεσι τούτοις. Ὅρα 
δὲ ὅτι ἡ ̓Ηιλέκτρα ἐνταῦϑα οὐ κεῖται, ἀλλά φασί τινὲς τὴν “αοδίκην ταύτην εἶναι, ᾿Ηλέχτραν ἐπι- 

κληϑεῖσαν ἢ κατὰ τρόπον διωνυμίας ἢ διὰ τὸ xar ὄψιν ἡλεχτρῶδες καὶ χρυσοειδὲς ἢ) κατὰ λόγον τινὰ 
σκώμματος διὰ τὸ πολὺν χρόνον ἄλεκτρον μεῖναι χόλῳ Κλυταιμνήστρας, ὃ δὴ ἐμφαινέται καὶ παρ᾽ 
Εὐριπίδῃ ἐν τῷ, παρϑένε μακρὸν δὴ μῆκος Ηλέκτρα χρόνου. ( Vers. 146.) “βόνα δὲ χυρίως τὰ ἐκ 
τοῦ ἀνδρὸς διδόμενα τῇ γυναικί. φησὶ yoUv'dyauéuvov, ὅτι ἣν ἂν ᾿Αἰχιλλεὺς αἱροῖτο τῶν βασιλίδων, 

το λαβέτω ἀνάεδνον, ἤτοι μὴ λαβοῦσαν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἕδνα, 0 ἐστε φερνὴν. Φερνὴ γὰρ ἡ τῆς γυναικὸς προϊξ, 
οἷον προϑεὶς φερνὰς πατὴρ, ἣν Ὅμηρος καὶ μείλια ἢ ἐπιμείλια λέγει διὰ τὸ τὸν ἄνδρα μειλισσειν ἤτοι 
κατὰ μέλι γλυκαίνειν, ὡς πὲρ καὶ ἕδνα εἴρηται παρὰ τὸ τὴν νύμφην ἥδειν, ἥδανά τινα ὄντα, καὶ ἐν 

συστολῇ καὶ συγκοπῇ ἕδνα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν ῥητορικῷ λεξικῷ φέρεται xai ταῦτα. φερνὴ, δωρεὰ γυναικὶ 
διδομένη. φέρνια δὲ, ἰχϑύων σπυρίδες. Μένανδρος" ὁ προσιὼν γέρων ἁλιεὺς, παρ᾽ οὗ τὸ φέρνιον 
τρίτην ταύτην ἐπριάμεϑ'᾽ ἡμέραν. Ετι ἰστέον καὶ ὅτι " Aoíoragzgog μὲν tv μέρος λόγου λαμβάνει τὸ 60 
ἐπιμείλια ὡς τὸ ἐπιφέρνια, ᾿Απολλόδωρος δὲ διαλύει λέγων" ἐπιδώσω μείλια, ὡς καὶ κατωτέρω εὐϑὺς 
ἐπάγει, ὅσα οὔπω τις j| ἐπέδωκε ϑυγατρί. Τρύφων δὲ περὶ τοῦ τύνου ζητεῖ πύτερον ἀναγνωστἕον ὡς 
ποίμνιά προπαροξυτόνως ἢ παροξυτόνως ὦ ὡς πεδία. Aniov δὲ καὶ ᾿Ἡρόδωρός φασιν ὅτι ἡμῖν δοχεῖ προ- 

παροξύνεσϑαι. εὐλογώτερον γὰρ εἰναι τὸ τοιοῦτον ἢ τὸ παροξυνόμενον, ἐὰν οὕτως ὁρισώμεϑα. τὰ διὰ 

20 τοῦ iov οὐδέτερα μονογενῆ τρισύλλαβα μὴ ὄντα ὑποχοριστικὰ, εἰ ἔχει τὴν τρίτην ἀπὸ τέλους ἤτοι τὴν 
προπαραλήγουσαν φύσει μακρὰν διὰ "τοῦ ( ἐχφερομένην ἢ μόνου ἢ σὺν ἑτέρῳ φωνήεντι , προπαροξύ-748 
γέται, οἷον lÀtov, εἴριον, ποίμνιον, Σίγειον, λείριον. οὕτω καὶ μείλιον. σπάνια δὲ τὰ παροξύτονα 
ὡς τὸ viov. τὸ γὰρ τειχίον, κλειδίον, καὶ τὰ τοιαῦτα, ὑποχοριστικά. ( Vers. 146.) " Ert ἰστέον καὶ 
ὅτι ἕδνα ἔστιν ὅτε καὶ τὰ τοῖς ἀνδράσι διδόμενα λέγεται, ὡς πολλαχοῦ φανεῖται. οὕτω δὲ καὶ φερνὴ 
OU μόνον ἡ τῆς γυναικὸς ἐκ πατέρων, ἀλλὰ xoi ἡ τοῦ ἀνδρὸς, ὡς δηλοῖ καὶ αὐτὸ Εὐριπίδης ἐν τῷ, 
γάμων φερνὰς διδοὺς Ainovi. | Σηκμείωσαι δὲ καὶ ὕτι ἐν τῷ ἀνάεδνον δύο κεῖνται στερήσεις ἀντὶ μιᾶς, 
μεσολαβηϑέντος τοῦ Y διὰ μόνην εὐφωνίαν. οὕτω χαὶ ἀνάγνωστον τὸ ἄγνωστον ἐν τῷ, μηδὲν ἀνάγνω- 
στον χαλὸν ἔχοιμι. εἰ, δὲ κατά τινας ἡ ἀνὰ πρόϑεσις δύναται καὶ στέρησιν ἔστιν ὅτε δηλοῦν, εἴη ἂν 
οὕτως ἀνάεδνον καὶ ἐνταῦϑα τὸ ἄπροιχον. To δὲ φίλην οὐ πάνυ περισσεύει, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἐθέλησεν 

30 εἴρηται. ἡ γὰρ ἑλετὴ φίλη ἐστίν. ( Vers. 149. sq.) Ὅτι ἑπτὰ πόλεις εἰς προῖκα λέγει δώσειν τῷ pide 
ὃ βασιλεὺς, xai τούτων τὰς δύο μὲν ἁπλῶς ὀνομάζει, τὴν Καρδαμύλην δηλαδὴ xci τὴν Ενύπην, ὡς 

ἴσως "i πλέον τι ἐχούσας σεμνὸν παρὰ τὰ κοινὰ, ἤγουν τὸ εὖ ναίκεσϑαι, τὸ ἐγγὺς ϑαλάσσης εἶναι, 
καὶ τἄλλα τὰ ῥηθησόμενα" τὰς δὲ λοιπὰς πέντε uer ἐπιϑέτων προάγει, τὴν uiv ποιήεσσαν εἰπὼν, 

τουτέστι πολυβότανον διὰ τὸ λιπαρόγεων, ἑτέραν δὲ ζαϑέαν διά τινα σεσιγημένα σεμνὰ, τὴν δὲ βα- 

ϑύλειμον, ἄλλην δὲ καλὴν, 0 ἐστιν εὐειδῆ, τὴν δὲ λοιπὴν ἀμπελόεσσαν. φράζει δ᾽ ἐν τούτοις ὁ ποιη- 
τὴς οὕτω" ἑπτὰ δέ οἱ δώσω εὖ ναιόμενα πτολίεϑρα, Καρδαμύλην, ᾿Ενόπην τε καὶ ᾿Ιρὴν ποιήεσσαν, 
Qoae τε ζαϑέας, ἠδ᾽ ἄνϑειαν βαϑύλειμον, καλήν τ᾽ Αἴπειαν, καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν, jv τινὲς 
τὴν ὕστερον δεϑώνην εἶναι φασί. τούτων δὲ τὴν Καρδαμύλην μὲν ὁ τὰ ἐϑνικὰ συγγράψας πόλιν 

Μεσσηνίας φησὶν, ἢ κατὰ Ηρόδοτον “ακχωνικὴν., λέγων xoi ἑτέραν εἶναι πλησίον Χίου. xai τὴν ᾿Ενό- 
40 my δὲ ὁμοίως Μεσσηνιακὴν πόλεν λέγει, βαρυνομένην πρὸς διαστολὴν τῆς ἐνοπῆς, ἣ δηλοῖ ri» φωνήν. 

ὅτι δὲ Καρδαμύλη οὐ μόνον τοπιχὸν ἐστιν ὔνομα, ἀλλὰ καί τις μάζα οὕτως ἐκαλεῖτο, ὃ ̓̓ ϑήναιος 

ἱστορεῖ, τὴν 0?) Ἰρὴν οὐ μόνον πόλιν ἀλλὰ καὶ ὅρος Μεσσήνης, λέγων καὶ πόλιν “Τ“έσβου εἶναι ὁμώνυ- 

| 640 μον ταύτῃ, καὶ ἑτέραν πόλιν Μῆαλιέων ἀπὸ Ἴρου. τοῦτο δὲ ψιλοῖσίϑαι δηλοῖ τὴν ἄρχουσαν τὴς τοιαύ- 

της πόλεως, ὡς μὴ ἀπὸ ἱεροῦ τινὸς. ἀλλὰ ἀπὸ Ἴρου παρονο "μασϑεῖσαν. εἰ δὲ καὶ βαρύνεται ἡ πόλις 20 

Ἴρα λεγομένη κατὰ πολλὰ τῶν ἀντιγράφων, οὐκ ἀνάγχη ζητεῖν. (Vers. 153.) Τὴν δὲ ̓ ἀνϑειαν πλη- 
σίον "Aoyovg εἶναι φησὶν, ἱστορῶν καὶ Πόντου πόλιν "ἄνϑειαν xci χώμην hug καὶ ᾿Ιταλίας. 
ΟΟΜΜΕΝΤΟΙ͂Ν ἴπτλ}. Tow. Il. Ii 
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CVens 1523.) 4dintav δὲ πόλιν “ακχωνικὴν προπαροξυτόνως ὡς Ζέλειαν ἐπὶ διαστολῇ τοῦ ἐπιϑέτου. 
ἔστι δέ, φησι, χαὶ ἑτέρα, Κύπρου, καὶ ἄλλη Κρήτης. xai οὕτω μὲν ταῦτα. περὶ δὲ Φηρῶν ἑτέρωϑιε 
γέγραπται, ὥς πὲρ δὴ καὶ περὶ ]ηδάσου, ἧς ὅτι διαφέρει τὰ Πήδασα πόλις Καριχὴ, καὶ αὐτὸ ἀλλα- 

χοῦ εἴρηται. ὁ δὲ γεωγράφος περὶ τούτων φησὶ ὡς τῶν βασιλικῶν πόλεων" ἐπὶ πέτρας μὲν ὀρεινῆς ἵδρυ- 
ται ἡ Καρδαμύλη. εἰτα Φηραὶ, ὅμοροι Φηρίᾳ καὶ Itgnvig. ἡ δὲ [pr κατὰ τὸ ὄρος δείκνυται τὸ χατὰ 

Μεγάλην Πόλιν ᾿Αρκαδίας ἐπὶ ᾿Αἀνδανίαν ἰόντι, 1v Οἰχαλίαν ὃ ποιητὴς καλεῖ. ἡ δὲ 4inua Θουρία 

ὕστερον ἐκλήϑη, ἱδρυμένη ἐπὶ λόφου ὑψηλοῦ, ὅϑεν καὶ τοὔνομα. τινὲς δέ φησιν Αἴπειαν τὴν Με- 
ϑώνην. Ἴάνϑειαν δὲ οἱ μὲν αὐτὴν τὴν Θουρίαν, ἀφ᾽ ἧς 0 Θουριάτης κόλπος, οἱ δὲ τὴν μεταξὺ ᾿Ασίνης 
οἰχειότατα βαϑύλειμον λεχϑεῖσαν, ἧς πρὸς ϑαλάττῃ πόλις Κυρώνη, ἣν Πήδασον λεχϑῆναι φασὶν 

3o ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ. xci τοιαῦτα μὲν χαὶ ὃ γεωγράφος. 10 δὲ βαϑύλειμον δηλοῖ μὲν "τὸ πολύχορτον, τὸ 

κἀντεῦϑεν τὸ πῖον τῆς γῆς. ἐσχημάτισται δὲ καινότερον. ἐχρῆν γὰρ ὡς ἀπὸ τοῦ λειμῶνος βαϑυλείμωνα 

εἶναι. ovx ἂν δὲ ἀνόμοιον εἴη ποιήεσσαν καὶ βαϑύλειμον εἰπεῖν. (Vers. 153.) Ὅτι πόλεων ἔπαινος 
xoi πλεονέχτημα πρὸς ἄλλας πόλεις τὸ ἀγχιάλους τε εἶναι καὶ οἰχουμένας καὶ εὐπόρους ἔχειν οἰχήτορας 
καὶ εὐπειϑεῖς τῷ ἄρχοντι. διὸ καὶ ὁ βασιλεὺς ἀποσεμνύνων ἃς ὑπισχνεῖται τῷ AyiuAH πόλεις, οὕτω 
φησί" πᾶσαι δ᾽ ἐγγὺς ἁλὸς νέαται Πύλου, ἐν δ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολύῤῥηνες, πολυβοῦται, ot κεν xai 
ἑ, ἤγουν αὐτὸν, δωτίνησι ϑεὸν ὡς τιμήσουσι, καί οἱ ὑπὸ σχήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι ϑέμιστας. 0 ἐστι 
λιπαροποιοὺς καὶ εὐδαιμονεῖν ποιούσας διὰ τὴν ϑέμιν καὶ τὸ δίκαιον, εἴ γε xa ᾿ Ησίοδον παρ᾽ οἷς 
ἡ δίκη πρεσβεύεται, τοῖσι τέϑηλε πόλις, λαοὶ δ᾽ ἀνϑεῦσιν ἐν αὐτῇ. οὐ μόνον δὲ ἀστασιάστου λαοῦ 
ἀλλὰ καὶ βασιλέως ἀγαϑοῦ δηλωτικὸν τὸ δωτίναις ἰσα καὶ ϑεῷ τιμᾶν τὸν ἄρχοντα καὶ ἱπὸ τῷ αὐτοῦ 
σκήπτρῳ λιπαρὰς τελεῖν ϑέμιστας. εἰς δὲ τὸ ἐγγὺς ἁλὸς εἶναι τὰς ῥηθείσας πόλεις φησὶν ὁ γεωγράφος, ao 
ὅτι Καρδαμύλη μὲν ἐπ᾽ αὐτῇ, Φηραὶ δ᾽ ἀπὸ πέντε σταδίων, αἱ δ᾽ ἄλλαι ἀνωμάλοις χέχρηνται τοῖς 

áo ἀπὸ ϑαλάσσης διαστήμασιν. ( Vers. 153. ) Ὅμηρος δὲ ἱστορεῖ καὶ ὅτι αἱ πόλεις αὗται *véarau Πύλου ' 

ἡμαϑόεντος, ὃ ἐστιν ἔσχατοι, ὡς ὃ ομοροῦσαι τῇ Πύλῳ. τοῦτο δέ τινὲς ἄλλως ἡρμήνευσαν, νοήσαντες 
, * H - , - ' ) - , X ἢ - - ᾿ 

μὲν τὸ νέαται συγκοπὲν ἐκ τοῦ νεναίαται, ὃ δηλοῖ τὸ οἰχοῦνται, εἰπόντες δὲ, ὅτι πᾶσαι κατοικοῦνται à 
ἄγχι τῆς κατὰ Πύλον ϑαλάσσης. (Vers. 154.) Πολύῤῥηνες δὲ xoi πολυβοῦται οἱ ἁπλῶς πολυϑρέμ- ᾿ 

c 3 ΑἹ ͵ v t - ' - » - ^ ΞΕ, c , c. ro ! 
μονὲς, ὡς ἄπο μέρους καὶ vvv δηλοῦσϑαι τὸ πᾶν. ἔστι δὲ τῷ μὲν πολυῤῥηνὲες ομοιοσυνϑέτον το οἷς 4. 

ὑπόῤῥηνος, τῷ δὲ πολυβούτης τὸ ἀβούτης, ὃ παρ᾽ 'Hoi0o κεῖται. δῆλον δὲ καὶ ὡς προὔπόκειται 
ὁ βούτης τοῦ βώτωρ, καϑὰ καὶ ὃ δότης τοῦ δώτωρ. ἡ δὲ δωτένη ἔχτασιν ἔχει τῆς ἀρχούσης κατὰ τὸν 
δώτορα. ἤδη δέ που σπανίως zoi τὸν δωτῆρα. (Vers 156.) Σημείωσαι δὲ Gro ἐξ ̓ σμήρου λαβόντες οἱ 
παλαιοὶ xol ὡς πρέπον λόγῳ πεζῷ φράσαντές φασιν ὡς αἱ ῥηθεῖσαι πόλεις διάφοροι τοῖς καρποῖς, ποι- 80 
κίλαι ζῴων φύσεσι, φιλάνϑρωποι ταῖς κατοιχίαις, εὐνομώτατοι ταῖς ἀγωγαῖς. ὅρα δὲ καὶ ὅτε τὴν ὑπὸ 
πρόϑεσιν δοτιχῇ χἀνταῦϑα συνέταξεν ἐν τῷ, ὑπὸ σχήπτρῳ, καϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ ἐν πολλοῖς. Ὅτι ὃ ὑπο- 
σχόμενός τι ἐπὶ καταπαύσει χόλου ἐρεῖ ἄν " ταῦτά χέ οἱ τελέσαιμιε μεταλήξαντι χόλοιο. ( Vers. 158.) 
Ὅτι μετὰ τὴν ἀπαρίϑμησιν τῶν δώρων ὃ βασιλεὺς πάνυ ἐνδιαϑέτως καὶ γοργῶς κόμμασί τε χατα- 

50 "τέμνων xai ἀσυνδέτως προάγων τὸν λόγον φησί" δμηϑήτω. ᾿Αΐδης vot ἀμείλιχος ἠδ᾽ ἀδάμαστος" τοῦὔ- 
γέχα καί τε βροτοῖσι ϑεῶν ἔχϑιστος ἁπάντων. τουτέστιν εἰξάτω, πραὔνϑητω, ἐπιεικευσάσϑω. μοι ᾿ 
ὁ ̓ Αχιλλεύς" "Ai0ov γὰρ τὸ ἀμείλικτον. ( Vers. 160.) Eira ἐπάγει" καί μοι ὑποστήτω, τουτέστιν ὑπ᾽ 
ἐμὲ ὡς ὑψηλότερον αὑτοῦ στήτω, βασταξάτω, ἀχϑοφορησάτω με, χαὶ ἄλλως δὲ φράσαι. ὡς δεδμη- 
μένος ἐμοὶ εἴτε φιλίας γόμῳ εἴτε ὡς s εὐρυχρείοντι vm ἐμὲ στήτω, ὅσα δηλαδὴ καὶ ζῷον δμηϑὲν ὑπὸ τῷ 

δαμάσαντι. τὸ δὲ τοιοῖτον ὑποστῆναι παράγει τὸν παρὰ τοῖς ὕστερον ἀνυπόστατον. οὐ τὸν μὴ ὄντα, 4o 
ἤγουν μὴ ὑφεστηκότα, ὃ δὴ ἐπὶ τῶν ἀνουσίων λέγεται πραγμάτων, ἀλλὰ τὸν γενναίως ἰσχυρὸν χαὶ μὴ 

ἂν ὑπό τινι στῆναι ἀνεχόμενον καὶ δμηϑῆναι. οὕτως ὀργὴ ἀνυπύστατος χαλεῖται καὶ στρατὸς ἀνυπό- 

στατος χατὰ τὸ, ἡ τῶν Ρωμαίων βασιλεία 1j ἀνυπόστατος. εἰ Ó£ ig τὸν ἀσϑενῆ ἐπαινεῖν φαινόμενος 
ὡς ἀνδριζόμενον ἀνυπόστατον τὰ εἰς ἀνδρίαν ἐρεῖ, παίζει ἐχεῖνος ἀστεϊζόμενος. τὰ δὲ εἰρημένα Ὁμηρικὰ 
ἔπη πᾶς ἂν εἴποι ἔνδοξος παρακαλῶν ἀναγκαῖον τινὰ ἐξ ὀργῆς εἰς φιλίαν μεταπεσεῖν. σώφρων δὲ παρί- 
σωσις τὸ δμηϑήτω καὶ ὑποστήτω καὶ δυναμένη λανθάνειν διὰ τὴν τοῦ ῥηθέντος στίχου ἐπεμβολήν. | 
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οὐ γὰρ μέλει κάλλους λόγου τῷ παϑαινομένῳ. εἶτα προβάλλεται ὁ ὁ βασιλεὺς, εἰ καὶ μὴ ἀνδρίαν, ἀλλὰ 60 

τὸ εὐρυχρείων xat ᾿βασιλικώτερος εἰναι τοῦ “Ιχιλλέως καὶ γένεῃ προγενέστερος, ὃ ἐστι πολυχρονιώτερος. 

φησὶ γὰρ ἀσυνδέτως πρὸς θαῦμα" ὅσσον βασιλεύτερός εἰμι ἠδ᾽ ὅσσον γενεῇ προγενέστερος εὔχομαι 

εἶναι. τίμιον δὲ πάντως καὶ ἢ μεγάλη βασιλεία καὶ ἡ πρεσβυγένεια γ- ἧς δηλωτικὸν τὸ γενεῇ “προγενέστε- 

ρος ἤγουν τῇ γενέσει. γένεῃ μέντοι τιμιώτερος ὁ εὐγενέστερος. ( Vers. 158.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ e 

ϑήτω πωλοδωμνικὴ λέξις ἐσέλουσα τὸ ἀκάϑεχτον ζῷον δάμνασθϑαι δι᾿ εὐχρηστίαν, ὃ δὴ πάσχει ἅ "nag 744 

0 ἀπὸ σκληρᾶς ὀργῆς εἴξας τῷ φιλιουμένῳ. Τὸ δὲ ἀμείλιχος καὶ ἀδάμαστος ἀντὶ τοῦ λόγοις τε ἀγοή- 

641 τευτος καὶ βίᾳ ἄνικητος. ὟΝ γὰρ ταῦτα εἰσὶν, οἷς ἐπαγόμεϑά τινας, λύγος xci (ha. εἰς δὲ τὸ εἶναι τὸν 

"Arv ϑεῶν ἔχϑιστον συμβάλλειαι καὶ «Αἰσχύλου τὸ, μόνος ϑεῶν Θάνατος οὐ δώρων ἐρᾷ, οὐδ᾽ ἄν τι 

10. ϑύων οὐὸ᾽ ἐπισπένδων λάβοις, οὐὸ᾿ ἔστι βωμὸς, οὐδὲ παιωνίξεται.. ἐν οὐδεμιᾷ γὰρ πόλει βωμὸν Ἅιδου εἶναι 

φασὶ, Θανάτου μέντοι ἐν ἰ αδείροις ἱστοροῦσι τινές. ἄλλοι δέ ye ὧν Oiuat xci ὃ yeu; θάφος, xci τὸν Ἅιδην 

παρὰ ποῦ τὴν Πελοπόννησον ἱκανῶς ἐκτετιμῆσϑαι φασίν. ἔτι ἰστέον xai ὕτι ἐν τῷ, ToU vexa βροτοῖσι 

ϑεῶν | ἔχϑιστος ἁπάντων διασαφεῖ ὃ 0 βασιλεὺς, 0 ὅπως ἐν τῇ c ̓ ῥαψῳδίᾳ ἔχϑιστον i ἑαυτῷ εἰπε τὸν AAA Ea, 

ἐπεὶ ἀεὶ «ὐτῷ ἔρις τε φίλη πόλεμοί ve μάχαι τε. εἰ γὰρ ἔχϑιστος 0 ̓Αἴδης ὡς ἀμείλιχος ὧν καὶ ἀδάμαστος, 

τοιοῦτος δὲ καὶ ὃς ἀεὶ ἔριν φιλεῖ καὶ μάχας. ἀμείλιχος γὰρ αὐτὸς καὶ οἷον ἀδάμαστος, ἔχϑιστος ἄρα 
καλῶς καὶ ὃ τοιοῦτος yiÀÀsUg. ἐκ δὲ τοῦ, καί μοι ὑπούτητω, λαβόντες οἱ μεϑ Ὅμηρον ὑποστῆναι 
τὸ ὑπομεῖναι φασὶ, χαὶ ϑυμὸν og ἐῤῥέϑη ἀνυπόστα *rov τὸν ἀφόρητον, (Vers .160.) To δὲ βασιλεύ- 10 

τερος ταὐτόν ἐστι TQ πλεόνεσσιν ἀνάσσων, 0 πὲρ TO βασιλεῖ διάφορον πρὸς τὸν ᾿“Ιχιλλέα ὁ Νέστωρ 
προεπεσημήνατο ἐν τῇ τῆς ᾿Ιλιάδος καταρχῇ. Tc δὲ ὡς, εἴ πέρ ἣν τῷ ποιητῇ πιϑανῶς πλάσασϑαι 

20 τὸν βασιλέα ἐς ᾿Αχιλλέως ἀπελϑεῖν, οὐκ ἂν εἰπὼν ὁ ἥρως τὰ ῥηθέντα. ὀλίγα ἔπη τὸ, ὁμηϑήτω καὶ 

ἑξῆς, ἀπῆλθεν ἂν πλείω εἰπὼν, ἀλλ᾽ ἔπεισεν ἂν τούτοις καὶ μόνοις. πολὺ γὰρ ἔχουσι τὸ ἐπιεικὲς xai 
περιπαϑὲς καὶ οἷον oixrov κινεῖν καὶ ψυχὴν ἀτενῆ καταχάμπτειν εἰς ἔλεον. ( Vers. A64.) Ὅτι ἀξιολόγου 
δωρεᾶς δηλωτικὸν τὸ, δῶρα μὲν οὐκ ἔτ᾽ ὀνοστὰ διδοῖς, 0 πρὸς τὸν βασιλέα φησὶν ὃ Νέστωρ. καὶ ὅρα 
τὸ διδοῖς ῥῆμα περισπώμενον τρίτης συζυγίας πρωτότυπον τοῦ δίδωμι. Τὸ δὲ ὀνοστὰ εὑρί"σχεταί ποτὲ 20 
xai δίχα τοῦ δ᾽ ὁμοίως τῷ γνωστὸς καὶ γνωτός. καὶ ἐκ τοῦ ὀνοτὰ γίνεται καὶ ὑνοτάζειν τὸ μέμφεσθαι, 
ὡς τὸ, σχολιῶς ὀνοτάζων. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν τῷ, οὐκέτ᾽ ὀνοστὰ διδοῖς ᾿Αχιλῆι ἄνακτι, οὕτω γάρ ἐστι 
τὸ ὅλον, οὐ κεῖται ἁπλῶς ἀργὸν τὸ ἄναχτι, ἀλλὰ παραμυϑεῖται τὸν ᾿Αγαμέμνονα ὡς οὐκ ἐπ᾽ ἀνδρὶ 
τυχόντι τῷ ̓ ἀχιλλεῖ, ἀλλ᾿ ἄνακτι, ποιοῦντα ὅσα δὴ καὶ ποιεῖ. (Vers. 165.) Ὅτι τοὺς ἐς ̓ Δχιλλέα στα- 
λησομένους πρέσβεις χλητούς φησι ἤγουν ἐξονομακλήδην ἐπιλέχτους. ἐπιλέγεται δὲ αὐτοὺς ὁ Νέστωρ, 

3o λέγων ὅτι αὐτοὺς ἐγὼν ἐππιόψομαι, ἤγουν ἀκριβέστατα ἐπιτηρήσω. διαχρινῶ, ἐπιλέξομαι, ὡς καὶ ἐν 3o 
᾿Οδυσσείᾳ" νῆα ἐπιόψομαι ἥτις ἀρίστη. ὃ δὲ ὅλος λόγος τοῦ Νέστορος χρήσιμος ὧν εἰς τοιαύτας κλήσεις 

ἔχει οὕτως" ἀλλ ἄγετε, χλητοὺς ὀτρύνομεν, οἵ κε τάχιστα ἔλϑωσιν ἐς κλισίην ᾿“χιλῆος, εἰ δ᾽ ἄγε, του- 

| τέστιν εἰ δὲ βούλεσϑε 1) εἰ δὲ βούλει, &ye τοὺς ἂν ἐγὼν ἐπιόψομαι, οἱ δὲ πιϑέσϑων. ( Vers. 167.) 
| 642 Καὶ ὅρα καὶ viv τὸ εἰ δ᾽ ἄγε, ὁμοιόσχημον ὃν τῷ, εἰ δ᾽ ἄγε μὴν πείρησαι, καὶ τοῖς τοιούτοις, ἐν οἷς 

ἐχφανέστατον μετ᾽ ὀλίγα καὶ τό" εἰ δὲ σὺ μέν μευ ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέ ἤτοι καταλέξω, τὰ ἐκ βασιλέως 4o 
δηλαδὴ δῶρα. τὸ δὲ ἄγε εἰ μὲν πρὸς τὸν βασιλέα ἐῤῥέϑη, οὐδέν τι καινὸν ἔχει, εἰ δὲ πρὸς τοὺς συμ- 
βούλους ἐφρράσϑη, σημειωτέον ὡς εἰς ταὐτὸν ἥκει τῷ ἄγετε, 0 πὲρ ἀνωτέρω e£. ( Vers. 165. ) Ὅτι 

δὲ χλητοὺς τοὺς ἐκκρίτους λέγει, δηλώσει ἐν τοῖς ἐφιξὴς ὁ Φοῖνιξ, εἰπὼν ὡς ἄνδρας ὁ βασιλεὺς προέη- 
xtv ἀρίστους χρινάμενος. Σημείωσαι δὲ ὅτι ἐνταῦϑα καὶ εἰδός τι παρηχήσεως κεῖται καινότερον, ὁποῖον 

&o ἐν ἄλλοις προεγράφη, τὸ, κλητοὺς οἱ ἔλθωσιν ἐς κλισίην ᾿“χιλῆος, οἵ πέρ εἰσι Φοῖνιξ, Aag, xai 

᾿Ολδυσσεύς. (Vers. 167.) ᾿Ιστέον δὲ Uri τε Φοῖνιξ, ὡς οἱ παλαιοὶ στοχάζονται, ἀπὸ τῆς ᾿αἰχιλλέως 50 

σχηνῆς ἐπὶ ϑέαν τῆς μάχης ἐλϑὼν καὶ χρονίσας περὶ ταῖς τῶν ἀριστέων σκηναῖς ἐπανέρχεται μετὰ τῶν 
πρέσβεων, τῆς ἱκεσίας αὐτοῖς συλληψόμενος. διὸ καὶ ὑπεξαιρεῖ αὐτοῦ τοὺς Óvo πρέσβεις ὁ ποιητὴς ἐν 
τῷ, οἱ δὲ πιϑέσϑων καὶ βάτην εὐχομένω καὶ χαίρετον' καὶ ἱκάνετον καὶ «ιλτατοί ἐστον. (Vers, 108.) 
καὶ ὅτι κολακεύων ὃ Νέστωρ τοὺς πρέσβεις μετὰ ἐπιϑέτων προφέρει αὐτοὺς, εἰπών" Φοῖνιξ μὲν πρώ- 
τιστα Διὶ φίλος ἡγησάσϑω, αὐτὰρ ἔπειτα Αἴας "τε μέγας καὶ δῖος Ὀδυσσεύς. Σημείωσαι δὲ ὅτι 60 
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ὁ Νέστωρ μὲν τὸν Φοίνικα ἡγήσασϑαι συμβουλεύει, ᾿Οδυσσεὺς μέντοι αὐτὸς ἡγεῖται προϊὼν τῆς εἰς τὸν 

᾿Αχιλλέα εἰσόδου ἢ διὰ ϑερμότητα ψυχῆς, ἢ διὰ τὸ μὴ συγκαταλέγεσϑαι αὐτοῖς ὡς κυρίως πρέσβυν τὸν 
, ^ 7 » 3 « * , E c " . 

745 φοίνικα, κκαϑὰ καὶ ἀνωτέρω εἴρηται. (Vers. 169.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸν Φοίνικα uiv ὡς παιδαγωγὸν 
πρώτιστα ἐπιλέγεται εἰς πρεσβείαν ὁ ΙΝέστωρ᾽ αἰδέσεται γὰρ ̓ ΑΙχιλλεὺς τὸν διδάσκαλον ἱκετεύοντα " εἶτα 
«Αἴαντα τὸν μέγαν καὶ Ὀδυσσέα ὡς φιλουμένους διὰ τὸ ὁμοιοπαϑές. ἐν γὰρ τῇ α' ῥαψῳδίᾳ καὶ αὐτοὶ 
συνυβρίσϑησαν τῷ yi, εἰ καὶ μὴ ἐμνησικάκησαν. ἢ καὶ ἄλλως, 4ἴαντα uiv πρέσβυν πέμπει 

ὃ Νέστωρ ὡς συγγενῆ τῷ Ἀχιλλεῖ, ᾿Οδυσσέα δὲ ὡς ῥήτορα, ἴσως δὲ xci τὸν μὲν ὡς ἀνδρειότατον 
ἐν ᾿Δχαιοῖς μετά γε τὸν ᾿Αχιλλέα, τὸν δὲ ὡς λίαν συνετὸν μετά ys τὸν Νέστορα, ἵνα δυσωπηϑείη μᾶλ- 
λον, οἷς τὰ πρωτόλεια τῶν Exo εἰς αὐτὸν πρεσβεύει. χαί πως διὰ μέσων αὐτῶν γουνάζεται τὸν 
᾿Αχιλλέα τὸ Πανελλήνιον. αὐτὸς δέ ye ὁ Νέστωρ ovx ἐϑέλει πρεσβεῦσαι τάχα μὲν ὑπερπαϑῶν τοῦ βασι- 
λέως ὡς φιλοβασιλεὺς, ἴσως δὲ καὶ τὸν ᾿Ἵχιλλέα αἰδούμενος, εἴ γε φϑάσας εἰπε᾿ τούσδε δ᾽ ἔα φϑινύϑειν 

ἕνα καὶ δύο, ὧν τὸ μὲν εἰς Θερσίτην, τὸ δ᾽ εἰς ̓ Αχιλλέα δοκεῖ κατά τινας ἀποτείνεσϑαι. μάλιστα δὲ 
10 ταμιεύεται τὸν ΙΝέστορα ὃ ποιητὴς ὡς οἷα τινὰ τελευ"ταίαν ἱερὰν ἄγκυραν τῷ ἐσχάτῳ κλύδωνι τῶν 

᾿Αχαιῶν, ὀκνῶν τὴν τοῦ γέροντος γῦν ἐλέγξαι ῥητορικὴν, ἣν ἐν τοῖς ἑξῆς προβαλεῖται, οὕτως ἐνεργὸν 
ἐχεῖ ἐσομένην, ὥστε τόν ré Π|}ἀτροκλον ἐρεϑίσαι εἰς ϑάνατον xci δι᾿ αὐτοῦ τὸν ᾿“χιλλέα ἐξεγεῖραι 
ἀναγκαίως τότε εἰς πόλεμον. ὡς νῦν γε πρόϑεσις οὐκ ἔστι τῷ ποιητῇ δαμάσαι δυσωπίαις τὸν ᾿Δχελλέα, 
εἰ μὴ πρότερον καὶ ἐκπλήξει καὶ ἐκϑυμώσει τοὺς ἀκροατὰς ταῖς κινδυνώδεσι τῆς μάχης περιπετείαις. 
οὐχοῦν οὐδ᾽ ἀναγκαῖον τὴν τοῦ Νέστορος ἐνταῦϑα προβαλέσϑαι ῥητορικὴν, φανησομένην ἄπραχτον. 
( Vers. 1 70.) Ὅτι καὶ χήρυκες ἐπιλέγονται εἰς τὰς λιτὰς ὁ Ὁδίος χαὶ ὁ Εὐρυβάτης, tva δόξῃ δι᾿ αὐτῶν 

χαὶ ὃ βασιλεὺς αὐτὸς Negara Tjj πρεσβείᾳ, ὡς περ χαὶ τὴν Βρισηίδα χηρύκων ἀφελομένων αὐτὸς 

ἐχείνην ἀφελέσϑαι λέγεται, ἔτι δὲ καὶ ἵνα, ὡς ἐν τῇ ἀφαιρέσει τῆς Βρισηίδος μάρτυροι ἦσαν πρός Té 

ϑεῶν πρός τ᾽ ἀνθρώπων τοῦ ἀδικήματος εἴ ποτε παραπέσῃ χρεία, οὕτω χανταῦϑα τῆς καὶ ἐλλόγου 
καὶ ἐνδόξου πρεσβείας. εἰ περιοραϑήσεται. Ὅτι δὲ ὁ Ὁδίος παροξύνεται ὡς τρίβραχυ, καὶ ὅτι Εὐρυ- 
βάτης οἰκείως κήρυκι καλεῖται παρὰ τὸ εὐρὺ βάζειν, δηλοῦται καὶ ἀλλαχοῦ. ὅρα δὲ ἐν τῷ κηρύχων 

20 δ᾽ Ὁδίος καὶ Εὐρυβάτης ὅτι τε πολλοὶ "κήρυκες roov τοῖς ᾿ΑΙχαιοῖς, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται, καὶ ὅτι 

κατά τι ἐξαίρετον δοκοῦσιν οἱ ῥηϑέντες δύο προκεκρίσϑαι. ( Vers. 17 1.) Ὅτι ὡς ἐν τῇ c ῥαψῳδίᾳ, 
οὕτω καὶ vUv εὐὑφημῆσαι λέγει ὁ ποιητὴς οὐ τὸ ἐπαινέσαι ἀλλὰ τὸ ὑμνῆσαι xci ἐνϑεασαι κατὰ εὐχὴν. 

φησὶ γὰρ ὁ Ὁμηρικὸς lVéorop* φέρτε δὲ χερσὶν ὕδωρ, εὐφημῆσαί τε κέλεσϑε, ὄφρα Δὲ ἀρησόμεϑα, 
«t x ἐλεήσῃ. καὶ οὕτως εἰπὼν πᾶσιν ἑαδότα μῦϑον ἔειπεν. αὐτίχα κήρυχες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας 
ἔχευαν, κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, νώμησαν καὶ ἑξῆς. καὶ ὅρα τὴν τοῦ φέρτε συγκοπὴν, 
καὶ ὕπως καὶ ἀρώμενοι ἐνίπτοντο, ἵνα χαϑαρὰς ἄνω χεῖρας αἴρωσι, καὶ ὅτε πρὸς χήρυχας ἔφη τὸ 
φέρτε Metro γοῦν κήρυκες τοῦτο ποιοῦσιν, ἕνϑα καὶ παραφράζει τὸ φέρτε χερσὶν ὕδωρ οὕτω" 

ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν. ὅτι δὲ τὸ χερσὶν ὕδωρ καὶ ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας καὶ κατὰ χειρῶν ἔλεγον οἱ μεϑ' Ὅμη- 
ρον, δῆλον ἐκ τῶν παλαιῶν. (Vers. 1735.) Τοῦ δὲ ἑαδότα ϑέμα τὸ ijv, οὗ μέσος ἄῤῥητος παρα- 

κείμενος ἡδα, μετοχὴ δὲ αὐτοῦ ἡδώς, καὶ διαλύσει ἑαδὼς, κατὰ τὸ ἥλω ἑάλω καὶ τὰ τοιαῦτα. 

CVs. 171. ) “Σημειωτέον δὲ πεοὶ τοῦ ῥηϑέντος εὐφημῆσαι, ὅτι ὡς ἐκ τοῦ παραχολουϑοῦντος δηλοῖ 

30 αὐτὸ δὴ τὸ εὔξασϑαι. εἰ γὰρ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ πορίζει φήμην ἢ καταρασα" μένη τοῖς μνηστῆρσι γραῦς, 

εἴη ἂν πάντως φήμη καὶ ἡ εὐχὴ, χρηστολογικὴ δὲ αὕτη, ὡς πὲρ ἀνάπαλιν φαυλολόγος ἡ κατευχή. 

(Vers. 180.) Ὅει τῶν πρέσβεων τῷ Ὀδυσσεῖ μάλιστα πολλὰ ἐπέτελλεν ὁ Νέστωρ πειρᾶν πεῖσαι τὸν 

"Ma, ὃν δὴ ᾿“χιλλέα καὶ ἀποσεμνύνων ὁ ποιητὴς λέγει (Vers. 184.) μεγάλας φρένας τὰς αὐτῷ, 
ὡς ἐντεῦϑεν ἐξεῖναι μεγαλόφρονα συνϑέτως τὸν ᾿“Ιχιλλέα εἰπεῖν xod ὁμοιότητα τοῦ μεγαλήτορα, ὃ πρὸ 
ὀλίγων ὁ Νέστωρ ἐπὶ τοῦ βασιλέως à ἔφη, σῷ μεγαλήτορι ϑυμῷ εἴξας. (Vers. 181.) Τὸ δὲ πειρᾶν ἀντὶ 

τοῦ πειρᾶσϑαι καὶ ποὸ τούτων SUY ὁ ποιητής. URSUS κεῖται xci τὸ δενδίλλειν ᾿Ιωνεκὴ λέξις, 

δηλοῦσα τὸ περιβλέπεσθϑαι καὶ δινεῖν τοὺς ἴλλους ὧδε καὶ ἐχεῖ. ἐξ ὧν ἰλλοὶ παρὰ τῷ κωμιχῷ δὲ στρα- 

Boi. ἀφ᾽ ὧν τὸ ἰλλίζειν, xci τὸ ἐν Ὀδυσσείᾳ ἐπιλλίζειν. φησὶ γὰρ, δενδίλλων εἰς ἕκαστον, Ὀδυσοῆι δὲ 

μάλιστα ἐπιτέλλων πειρᾶν, οἷα τοῦτον ἐπικρίνας eybouévov τὸν ἄριστον εἶναι, εἰ καὶ μηδέν τι ἐξαί- 

20 

3o 

40 
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θέτον ἤνυσε πρεσβεύσας. χεῖται δὲ καὶ παράφρασις καιρία νοήματος. εἰπὼν γὰρ ὡς πεπίϑοιεν, i ἴγουν 

πείσοιεν, ἀμύμονα Πηλείωνα, ἐπάγει παραφραστικῶς εὐχόμενοι ῥηιδίως πεπιϑεῖν μεγάλας φρένας 

Αἰακίδαο. ( Vers. 186. sqq. ) Ὅτι τὸν ᾿Αχιλλέα οἱ πρέσβεις εὗρον οὔτε ὑπνοῦντα, ἢ γὰρ ἂν ἀπρακτεῖν 
είχε τὰ τῆς πρεσβείας, οὔτε ὅπλα χειριζόμενον, ἀπίϑανον γὰρ ἐν τοιούτῳ καιρῷ, οὔτε μὴν πάντῃ 40 
ἀργὸν, οὐ γάρ ἤϑελεν ὡς περ τῷ σώματι; οὕτω καὶ τῇ ψυχῆ ἀεργὸς εἶναι, ἀλλὰ φρένα τερπόμενον 

φόρμιγγι τά τε ἄλλα ἐπαινετῇ καὶ ζυγὸν ἐχούσῃ, ὃ ἐστι πῆχυν, ἀργύρεον ἐπ᾽ αὐτῇ. φράζει γὰρ ὁ ποιη- 

τὴς οὕτω" τὸν δ᾽ εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείῃ, καλῇ; δαιδαλέῃ, ἐπὶ δ᾽ ἀργύρεος ζυγὸς 
έν" τὴν, φησιν, ἤγουν ἣν» ἄρετο ἐξ ἐνάρων, 0 ἐστι λαφύρων, πόλιν᾽ Ἠετίωνος ὀλέσσας. οὐ γὰρ ἐχ 
τῆς ̓ Βλλάδος ἦγεν ἐπίτηδες αὐτὴν, ἐν λαφύροις δὲ βασιλικοῖς εὑρὼν κατὰ τὸ παρατυχὸν ἔλαβε βασι- 

λεὺς νεανίας φιλόμουσος. ἔσως μὲν οὖν καὶ ἐπιχαίρων τῇ τῶν ᾿βλλήνων δυσπραγίᾳ μετὰ χεῖρας ἔχει νῦν 

τὴν χιϑάραν, ϑυμοῦ καὶ λύπης παραμύϑιον, μάλιστα δὲ νυχτὸς οὔσης, τόν τε ϑυμὸν οὕτω παρηγο- 

θεῖτο καὶ τὸν ζωπυρούμενον σπινϑῆρα τῆς ἀνδρίας ἀνεῤῥίπιξε, παλαιῶν πράξεων μεμνημένος ἡρώων 

χαὶ ὧν ἐκεῖνοι κατώρϑουν. φησὶ yap" τῇ ὅ ys ϑυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ᾽ ἄρα χλέα ἀνδρῶν, οὐ μὴν 

γυναικῶν καταλόγου κλέα κατὰ τοὺς ἐν ϑηλυὸδρώδεσι χωμάζοντας μέλεσιν ἢ xal κατὰ τὸν καλὸν 

Ἡσίοδον, ὃς “Θμήρου, καϑά τις παλαιὸς ἔφη, τὸν ἡρωικὸν ἀνδρῶνα σεμνύναντος, "αὐτὸς ἐν τῷ τῶν 50 

ἡρωίδων χαταλόγῳ τῆς γυναιχωνίτεδος γέγονε. xai σημείωσαι ὅτε ἀείδων ὁ ̓ Α4χιλλεὺς κλέα ἀνδρῶν ἄοι- 
δίμους ἐχείνους φερωνύμως ἐποίει, καϑάπερ αὐτὸν ὁ ποιητής. καλῶς ἄρα φιλεῖται τῷ ποιητῇ ὡς οἷα 

καί τινι ξηλωτῇ τῆς κατ᾽ ἐχεῖνον μουσικῆς. χλέα δὲ “Ἀχιλλεὺς c ᾷδει οὐ τὰ ἐξ ἀνάγκης ἔντιμα χαὶ εὐχλεῆ, 

ἀλλὰ καὶ τὰ ἔμπαλιν. ἐπεὶ xoi μέση λέξις τὸ κλέος. οὕτω καὶ Ὅμηρος à ἄδει δι᾿ 0A. ἧς αὐτοῦ τῆς ποιήαεως 

οὗ μόνα τὰ πρὸς εὔχλειαν ἐμμελῶς ἱστορῶν, ἀλλά που καὶ μὴ τοιαῦτα πολλὰ, οἷς OUX ἂν ἔχοιεν ἐλλαμ- 

πεσϑαι τὰ μνημονευόμενα πρόσωπα, εἴτε ̓ ἀνϑρώπινά εἰσιν εἴτε δαιμόνια. ( Vers. 1 90. ) Πάτροκλος 

δέ oi, φησὶν: οἷος ἤγουν μόνος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ, ὡς xci ἐχρῆν, δέγμενος Αἰαχίδην ὁππότε λήξειεν 

ἀείδων. τῶν τις δὲ παλαιῶν φησὶ χαὶ αὑτὸς ὅτι μουσιχὸς ὧν ὃ ᾿Αχιλλεὺς κιϑάραν πρώτην ἐχ τῶν 

λαφύρων ἔλαβε καὶ ταύτῃ τὴν μῆνιν κατεύναζεν. οὕτω, φασὶ, καὶ Κλεινίας 0 Πυϑαγόρειος ὕτε εἰς 

ὀργὴν προήχϑη, λύραν ἁρμοσάμενος ἐχιϑάριζε καὶ ἔλεγεν οἵτω πραὔνεσϑαι. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ve ἐπαι- 
γοῦνται οἱ ἥρωες oig χκαϑήμενοι οἰνοπόταζον. ἐπεὶ γάρ φασι τρυφᾶν ἤρξαντο, χατεῤῥύησαν ἀπὸ τῶν 
δίφρων ἐπὶ τὰς χλίνας ὡς ἀνειμένως πίνειν" καὶ ὅτι xai δίσχον ἐκ τῶν "τοῦ ᾿ετίωνος λαφύρων 60 
ὁ ̓ 4χιλλεὺς ἔχων ἐν τοῖς ἑξῆς που εὑρεϑήσεται, ναὶ μὴν xoi ἵππον, ἐχεῖνον μὲν ὡς γυμναστιχὸς, τοῦτον 
δὲ ὡς πολεμικός. ( Vers. 188.) Τὸ δὲ, ἄρετο ἐξ ἐνάρων, ἐτυμολογικὸς τρόπος ἐστίν. ἀπὸ γὰρ τοῦ αἴρω 

| 8o τὰ ἔναρα γίνεται. ( Vers. 189.) Τὺ δὲ ϑυμὸν τέρπειν ἐκ τοῦ φρένα τερπόμενον παραπέφρασται. ὡς δὲ 
| τερπνὰ τὰ μέλη, δηλοῖ καὶ ᾿Απόλλων, ὃς φρένα τέρπετ᾽ ἀκούων μολπῆς. ἐκ τοῦ τρέπειν δὲ μετετέϑη τὸ 
| τέρπειν, τροπὴν γάρ τινα καὶ μεταβολὴν διαϑέσεων ψυχῆς ἡ “μουσικὴ ἐπιστήμη ποιεῖ. (Vers. 190. ) 

1ὺ δὲ ἐναντίος ἰσον ἐστὶ τῷ ἀντικρύ. ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ ὃ ἀντιπροσώπως ἐναντιούμενος. σιωπᾷ δὲ 

καχούων ὃ Πάτροκλος, χαϑὰ ἔδει, ὡς ἂν μὴ λαλῶν χολούῃ τὴν ἡδονὴν τὴν axoj. (Vers. 189. 746 

| ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε ἐν τῷ, ἄειδε κλέα ἀνδρῶν, φιλῳδὸς ὁ ̓ Δχιλλεὺς φαίνεται εἶναι xai μελιχὸς χαὶ ὅτι 

ἐν τοιούτοις ψυριολελτεϊται τὸ ἄδειν. αἱ δὲ παρὰ Θεοκρίτω ἀείδουσαι λίϑοι ἐν τῷ, προσπταίειν ἀρβύυ- 

λαις, βουχολικὴν ἔχουσιν ἀφέλειαν. ( Vers. 192.) Ὅτι ἐν τῷ τοὺς πρέσβεις πρόσϑε στῆναι τοῦ ᾿ἡχιλ- 

λέως" βάτην γάρ, φησι, προτέρω ἤγουν προσωτέρω, ἡγεῖτο δὲ δῖος ᾿Οϑδυσσεὺς, ὡς χαὶ epo: εδήλωται, 

στὰν δὲ πρόσϑ' αὐτοῖο, Ta y δ᾽ «vogovosy ᾿ἀχιλλεὺς αὐτῇ σὺν φόρμι) γι" τὼ, ἤγουν oUg, xai δει- 

4ο χνύμενος προσέφη" χαίρετον, ἡ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον, ἢ τε μάλα χρεὼ, οἵ μοι σχυζομένῳ περ ̓ Αχαιῶν 

φίλτατοί ἐστον. καὶ ὅρα ὅτι ἄριστα ἐπελέξατο Νέστωρ τοὺς πρέσβεις" οὖς γὰρ αὐτὸς ἐπέχρινε, φιλ- 

τάτους ὁ ̓“ἰχιλλεὺς ὡμολόγησε, καὶ ἔτι προτέρω ἄγων εἷσεν ἤγουν ἐχάϑισεν ἐν χλισμοῖς rámjot ré πορ- 

φυρέοισι s προσεῖπε δὲ Πατροχλον μείζονα δὴ χρητῆρα "Μενοιτίου υἱὲ xaDícra , ζωρότερόν τὲ χέραιεν 

δέπας δ᾽ ἔντυνον ἑκάστῳ οἱ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ ὑπέασι μελάϑρῳ. (Vers. 1935.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι 

Ἀτὸ μὲν στὰν ἤγουν ἔστησαν ἐχ τοῦ στὰς στάντος 7έγονε, χαϑὰ καὶ τὸ φϑὰν ἐν τοῖς ἑξῆς ἀντὶ τοῦ 

ἔφϑασαν ἐκ τοῦ φϑὰς φϑάντος καὶ τὸ φὰν ἀντὶ τοῦ ἔφησαν ἐκ τοῦ φὰς φάντος. Τὺ δὲ ταφὼν ' lov (jv 
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ἔχει τερϑρείαν τοιαύτην. ϑάπτω ϑάψω, οὗ δεύτερος ἀόριστος ἔϑαπον, καὶ ἀλλαγὴ τῶν δύο ἀφώνων 
εἰς τὰ αὐτῶν ἀντίστοιχα ἔταφον, ἐπί τε νεχρικῆς ταφῆς xci ἐπὶ ἐχπλήξεως δὲ μεταφορικῶς, ὅϑεν καὶ 

τάφος οὐ μνῆμα μόνον ἀλλὰ καὶ ἔκπληξις, χαὶ ἡ μετοχὴ ταφών. ὥς πὲρ δὲ τὸ ἔϑαπον, ἀφ᾽ οὗ τὸ 

τεϑηπέναι, ἀφώνων ἐναλλαγὴν ἔπαϑεν εἰς τὰ ἀντιστοιχοῦντα, οὕτω, χαϑὰ καὶ ἑτέρωϑι δηλοῦται, 
χαὶ ἄλλα εὑρίσκονται παρὰ τοῖς Ἴωσι. τὸ γοῦν ἐντεῦϑεν ἐνθεῦτεν φασὶ xai τὸν χιτῶνα κιϑῶνα καὶ τὸν 
βάτραχον βάϑρακον. οὕτω χαὶ χύτρα κύϑρα λέγεται, καὶ ἢ παρὰ τῷ χωμιχῷ δὲ χίσϑου ἢ κύσου 

λεοντὴ ὅμοιόν τι γοεῖ. ἔστι δὲ μέχρι καὶ νῦν ἀχοῦσαι πολλοὺς τῶν GyQoixwv, οὕτω xci τὰ ἀχάνϑια 

ἀχάντια λέγοντας. ὅτι δὲ τὸν κύσϑον καὶ κύσον ἔλεγον ἐλλείψει τοῦ D, δηλοῖ καὶ ὃ χυσολέσχης, ὃν ἄν 
τις διασαφῶν κιναιδολόγον ἐρεῖ, ᾿κοινότερον δὲ ἄλλως αἰσχροῤῥήμονα. ( Vers. 194. ) To δὲ ἀνόρουσεν 

20 ἐφερμηνεύων χατὰ ἰδίαν φιλοτιμίαν ix περιττοῦ O ποιητὴς περιφραστικῶς φησί" λιπὼν ἕδος *évO« 
ϑάασσεν, ἤτοι ἐκάϑητο. ἐξ οὗ ϑάχος ὃ ϑρόνος λέγεται ὡς ἀπὸ τοῦ ϑῶ ὁ ϑῶχος. ϑοάζει μὲν γάρ, 

φασι, τὸ τρέχει, μαίνεται, σχιρτῷ. ϑάασσε δὲ τὸ ἐκάϑητο, xoà ϑαχεῖ χάϑηται, καὶ ϑάκος δίφρος, 

χκαϑέδρα τις. ὑποκαταβὰς δὲ τὸ ἀνόρουσεν ἀνέστη φησὶν ἐν τῷ, ὡς δ᾽ αὕτως Πάτροκλος ἐ ἐπεὶ ἴδε φῶτας 

ἀνέστη, ἀφελῶς φράσας τὸ φῶτας, ὡς εἴ τις εἴποι τοὺς εἰρημένους ἄνδρας, κατ᾽ ἐξοχήν τινα οὕτως 

εἰπών. ἄλλως γὰρ eye εἰπεῖν ὡς, ἐπεὶ ἴδε τούσδε, ἀνέστη. προέκρινε δὲ καὶ τοῦ ἄνδρας τὸ φῶτας ὡς 

οἰκεῖον μᾶλλον τοῖς ἄρτι λογίως πρεσβεύουσι. δοκεῖ γὰρ παρὰ τὸ φῶ τὸ λέγω εἶναι φὼς ὃ ἀνὴρ, ὡς 

μάλιστα λαλητὸν ζῷον γυναιξὶ γὰρ ἡ σιγὴ πρέπει. ( Vers. 196. ) To δὲ δεικνύμενος ἀντὶ τοῦ δεξιού- 
μένος, φιλοχρονούμενος, ξενοδοχῶν , ἀπὸ τοῦ δέχω ᾿Ιωνικοῦ ῥήματος, ἐξ οὗ δέχνω δεχνύω δέχνυμι 

χαὶ πλεονασμῷ, δείκνυμι, ἀφ᾽ ov μεταφορικῶς δείκνυσθαι λέγεται καὶ τὸ δαχτύλῳ ἢ ἄλλως ὁπωσοῦν 

γνώριμόν τι ποιεῖν. ἐκ δὲ τοῦ ῥηθέντος δέκω καὶ δείκω καὶ τὸ δεικανᾶσϑαι γίνεται, οἷον, δεικανόων 
v ἐπέεσσιν, ἤγουν ἐδεξιοῦντο. Ὄνεεν 197. ) Τὸ δὲ  χαίρετον ἀρχαιοτάτη φιλικὴ προσφώνησις ἐπιστο- 

5o λιμαῖα τε καὶ ἑτεροία, ὡς καὶ ὃ κωμιχὸς καὶ ὃ κατ᾽ αὐτὸν ὑπομνηματισμὸς ἐν τῷ "Πλούτῳ δηλοῖ. Τὸ 

δὲ φίλοι ἄνδρες κατωτέρω ἐπιτείνας οἱ φιλτατοι ἄνδρες φησὶν ; αὔξησιν ἐχεῖ φιλίας δηλῶν ἐπιχριτικὴν 
διά τὲ τοῦ ἄρϑρου χαὶ τῆς ὑπερϑέσεως. To δὲ, ἡ μάλα χρεὼ, ἀγχίνουν τὸν ᾿Δχιλλέα παριστᾷ. οὕτω 
ταχὺ νοήσαντα, ὡς οὐκ ἂν ὃ βασιλεὺς τῷ ἐχϑίστῳ εἴασε τοὺς φιλτάτους ὁμιλῆσαι; εἰ μὴ ἀνάγκη 

μάλα ut. περιττὸν δὲ συνήϑως τὸ Tí ἐν τῷ, ἡ τι μάλα χρεὼ, xaO καὶ ἐν τῷ οὔτι καὶ μήτε ἐγὼ, 
καὶ ἀλλ εἴτι χαίρεις, καὶ τοῖς ὁμοίοις. ( Vers. 198.) To δὲ, σχυζομένῳ περ, 0 ἐστιν ὀργιζομένῳ, 
περὶ οὗ πολλαχοῦ δηλοῦται, βιωτικῶς παρεσημήνατο ᾿Αἰχιλλεὺς, ὡς δῆϑεν τῶν ἄλλων, ἑξείης ἐν καιρῷ 
μήνιδος μαρπτόντων ὕστ᾽ αἴτιος ὅστε καὶ οὐκί. ( Vers. 199.) Τὸ δὲ προτέρω ἐκ τῆς πρὸ παρεσύρη προ- 

ϑέσεως τῆς δηλούσης πρόοδόν τινα εἰς τὸ πρόσϑεν. (Vers. 200.) Τάπητες δὲ νῦν τὰ προσχεφάλαια, 
καὶ σημείωσαι ὅτι ὃ τάπης ὑπόκειται, οὐ μὴν ὑπέρκειται οἷα τε σχέπασμα, χαϑά τινες ἐν ἄλλοις οἴον- 
ται. καί πως δηλοῖ τοῦτο καὶ ἡ τῆς λέξεως ἐτυμολυγία, παραγομένης ἐκ τοῦ πατεῖσϑαι κατὰ μετάϑεσιν, 
ἐξ οὗ ῥήματος παρῆκται καὶ ὃ ταπεινός. ἐοίχασι δὲ καὶ μαλλωτοὶ τάπητες εἶναι. ὅϑεν Αἴλιος Διονύσιος 

4o ἀμφιτάπητας φησὶ τοὺς μὴ ἑτερομάλλους, ἀλλ d ἑκατέρων τῶν μερῶν "δασεῖς. xci Παυσανίας δὲ 

λέγει ὕτι ἀμφιτάπητες οἱ ἀμφίμαλλοι. οἱ δὲ ἑτερόμαλλοι τάπητες, ( Vers. 203.) Ζωρότερον δὲ ἢ ἀντὶ 

τοῦ σπουδαιότερον χαὶ ζωηρότερον ἢ ἀντὶ τοῦ ἀκρατότερον, χαὶ αὐτὸ παρὰ τὸ ζῆν. αὐτὸς γὰρ 0 ̓ χιλ- 
λεὺς ἔοικεν ὑδαρέστερον πίνειν, καὶ εἰχότως ὁ τῷ ᾿ΔἽγαμέμνονι ὀνειδίσας οἰνοφλυγίαν." πάντως δὲ εἰ 

ζωηρόν τι τὸ ἄχρατον, ἄψυχον οἷον λογιστέον τὸ xoapa , διὸ οὐδὲ εὐπαράληπτον ἣν 8v σπονδαῖς.. 
ἐνταῦϑα δὲ ἐνθυμητέον καὶ τὸ μελίζωρον ποτὸν, ὃ δή τις ἔφη, καὶ τὸ ζωρέστερον. Ὁμήρου γὰρ ἀνα- 
λόγως εἰπόντος ζωρότερον ix τοῦ ζωρὸν, παρὰ τοῖς ὕστερον εὕρηται xoi ζωρέστερον κατὰ τὸ ἀχρατέ- 
στέρον, ὥς πὲρ καὶ ἀνιηρέστερον καὶ αἰδοιέστερον iv ᾿Οδυσσείᾳ, καὶ κοινῶς πλησιαίστερον, καὶ παρ᾽ 

"Aio Uo ἀφϑονέστερον, xai εὐωνέστερον παρὰ ᾿Επιχάρμῳ. λέγει δὲ καὶ Ὑπερίδης, δαδιεστέραν 
πόλιν. τινὲς δὲ ζωρότερόν φασι τὸ ϑερμὸν ἀπὸ τῆς ζέσεως, ἄλλοι δὲ εὔχρατον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτε τῶν τινὰ 

ἀντιγράφων τὸ χέραιε χέραιρε φασὶν, ὀλίγα μέντοι καὶ οὐδὲ τὰ ἀχριβέστερα, ἵνα γίνηται τὸ μὲν κέραιε 
ἀπὸ TOU χερῶ χεραίω, ὡς ἀγῶ ἀγαίω τὸ ϑαυμάζω καὶ μέμφομαι, τὸ δὲ κέραιρε ἀπὸ τοῦ κερῶ κἐραίρω, 

50 ὡς σπῶ σπαίρω καὶ ἀσπαίρω. καὶ ὅτι μᾶλλον ἐπὶ ἀκράτου νοεῖται "τὸ ζωρὸν, ὡς παραδηλοῖ καὶ ᾿Ηρό- 
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δοτος ἐν oig φησίν" ἐπὰν ζωρότερον βούλωνται οἱ Σπαρτιάται πιεῖν, ἐπισχύϑισον λέγουσιν, ὡς ἀπὸ 
τῶν ᾿Σκυϑῶν, οἵ φησιν εἰς Σπάρτην ἀφικόμενοι πρέσβεις ἐδίδαξαν τὸν Ἀλεομένην ἀχκρατοποτεῖν. 
"Icréov δὲ ὅτι καὶ ἐχρῆν ἀνδράσι καμοῦσιν ἄκρατον ἐγκέρασϑῆναι διὰ ὄνησιν, ὥς που καὶ ἡ ̓Εχαάβη 

γενέσϑαι ἠϑέλησε χεκμηκότε τῷ υἱῷ “Ἔχτορι. ἄκρατος γὰρ καὶ ἐχεῖ ὃ οἶνος ἣν, ὡς δηλοῖ τὸ ἐϑέλειν 

σπεῖσαι ἐξ αὐτοῦ τῷ 4i, ὥστε μείζων μὲν ἵσταται ἄρτι χρατὴρ διὰ τὸ πλείους συνελ ϑεῖν, ζωρότερος 

δὲ διὰ τὸ κεχμηκότας εἶναι τοὺς παραβαλόντας φίλους. εἰς, δὲ τὸ γοεῖσϑαι ἢ ζωρὸν τὸ ἄχρατον. συντελεῖ 
χαὶ Διφίλου τὸ, ἔγχεον πιεῖν εὐζωρότερον, τὸ γὰρ ὑδαρὲς à ἅπαν, τοῦτ᾽ ἔστι τῇ ψυχῇ xaxov. ᾿ἔμπεδο- 

χλέους μέντοι TO, αἰψα δὲ ϑνητὰ φύοντο τὰ πρὶν μάϑον. ἀϑανατ᾽ εἶναι, ζωρά τε τὰ πρὶν ἄκρητα, 

ζωρὸν εἶναι δηλοῖ τὸ κεκραμένον, ᾧ πάντως ἀντίχειται τὸ ἄκρατον. εἴρηκε δέ τις καὶ ῥῆμα ix τοῦ 
ζωρὸν τὸ ζωροποτεῖν, ἐπιγράψας οὕτω" τοῦ πολυχώϑωνος τοῦτ᾽ ἡρίον ᾿ἡρχαδίωνος, ὃς ϑάνεν ix 
χανδῆς ζωροποτῶν κύλικος. "Ενϑ᾽ ὅρα τὸ χανδῆς, οὗ ἡ ἀρσενικὴ αἰτιατικὴ ποιεῖ τὸ χανδὸν ἐπίῤῥημα. 
ὅτι δὲ πολλοὶ ἀκρατοποτοῦντες ἔϑνησκον, δηλοῦσιν αἱ “παλαιαὶ ἱστορίαι. Πρόμαχος γοῦν τις δίχα 60 

τῶν ἄλλων ἐν ἀγῶνι ἀκρατοποσίας νικήσας , χαὶ πιὼν μέν φασιν ἀκράτου χοὰς τέσσαρας, τάλαντον δὲ 

λαβὼν εἰς ἔπαϑλον, ἀπέϑανε βιοὺς ἡμέρας τέσσαρας. μέτρον δέ τοι παλαιὸν οἱ γοεῖς, ὧν εὐϑεῖα 

6 χοεὺς, οὗ ἡ γενιχὴ χοέως χοῶς, ὡς Πειραιέως Πειραιῶς, αἰτιατιχὴ ἑνικὴ, χοέα χοᾶ ὡς Πειραιᾶ, 
πληϑυντικὴ χοέας χοᾶς. ἐντεῦϑεν δὲ καὶ ποτήριον δίχουν τὸ χωροῦν τοιούτους δύο χοᾶς. Σημείωσαι 
δὲ καὶ ὅτι ζωρὸν οἶνον τὸν πολυετῆ ἐ ἐνόησαν τινὲς, ovx. ἀπὸ τοῦ ζῆν ἢ ζέειν. ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ζῷον χαὶ τοῦ 

dos, ὧν Gpog μὲν ὃ ἐνιαυτὸς εἴτουν ἔτος, ζῷον δὲ av*ri τοῦ μέγα καὶ πολὺ, ἃ δὴ σημαίνεταί, φασι,747 

διὰ τῶν ζῴων. ( Vers. 203.) Τὸ δὲ, δέπας ἔντυνον ἑκάστῳ, φιλοτιμίαν μόνην δηλοῖ σκευῶν συμποσια- 
κῶν. '[ü δὲ ἔντυνον ταὐτὸν τῷ ὕπλισον, ἐπεὶ καὶ ἔντεα δαιτὸς τὰ εἰς αὐτὴν σχεύι, κατὰ τὸ, οἱ δ᾽ ἀπε- 

χέσμεον ἔντεα δαιτός. γίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ ἐντύω ὁμοίως τῷ ϑύω ϑύνω καὶ τοῖς ὁμοίοις. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι 
τε φιλικῆς δεξιώσεως καὶ τὸ χαίρετον, 1) φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον, καὶ τὸ, οἱ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ 
ὑπέασι μελάϑρῳ. καὶ ὡς ᾿ἀχιλλεὺς μὲν μετρίως λέγει πρὸς τοὺς πρέσβεις, ἢ τι μάλα χρεὼ, ἀντὶ τοῦ 
χρεία τις ἐμοῦ γέγονε τοῖς dyaioig. Ὀδυσσεὺς δὲ προϊὼν φιλαλήϑως λέγει, ὅτι λίαν μέγα πῆμα εἰσο- 
ρῶντες δεδίαμεν. καὶ χρὴ οὕτω ποιεῖν καὶ μὴ ἐθέλειν ψεύδεσθαι φίλους, καὶ ταῦτα ἐφ᾽ οἷς ἴσασιν. Ὅρα 
δ᾽ ἐν τοῖς εἰρημένοις καὶ ἢ σχῆμα σύνηϑες τὸ κατὰ τὸ σιωπώμενον 1) ἁπλότητα ἡρωικήν. οὐ γὰρ πυλω- 
goi τῷ “4χιλλεῖ, οὐ μνήμονες, οὐ ϑεραπεία κολακιχὴ, οὐκ ἄλλο οὐδὲν τῶν ὅσα ἐκ τρυφῆς παρεισήῤ- 
ῥησεν ὕστερον, ἀλλ᾿ ἁπλῶς οὕτω οἱ πρέσβεις ἐνέτυχον τῷ μεγάλῳ ἥρωι, ὡς εἰ καί που καϑ' ὁδὸν ἐσκη- 
Véro ἀφύλαχτος. *( Vers. 206.) Ὅτι ἐν τῷ, Πάτροκλος χρεῖον μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ, μετὰ 10 
τὸ καταστῆσαι δηλαδὴ τὸν χελευσϑέντα χρατῆρα ὡς εἰς ἑτοιμασίαν τοῦ κιρνᾶν, ἐν δ᾽ ἄρα νῶτον ἔϑηκ᾽ 
δϊος καὶ πίονος αἰγὸς, ἐν δὲ συὸς σιάλοιο ῥάχιν τεϑαλυῖαν ἀλοιφῇ, κρεῖον τὸ κρεωδόχον ἀγγεῖον φασὶν 
οἱ πλείους τῶν παλαιῶν. Εὐφορίων δὲ zotiov αὐτὸ τὸ κρέας νοεῖ, ὡς φησιν ᾿4πίων καὶ Hoóowpog, διὰ 
τὸ τὸν ποιητὴν κατωτέρω μηδαμοῦ μεμνῆσϑαι κρεῶν ἑφϑῶν ἐν ἀγγείῳ, ἀλλὰ μόνων *ontüv. xci συν- 20 
τελεῖ πρὸς τοῦτο xci τὸ ἐν πυρὸς αὐγῇ" οὐ γὰρ ἐξ ἀνάγκης πυρὸς αὐγὴ αὐτὸ τὸ πῦρ, περὶ ὃ αἱ χύτραι 
τίϑενται τῶν ἑῳφϑῶν, ἀλλὰ τὸ ἐγγὺς τοῦ πυρὸς, ἔνϑϑα ἔστιν ὀπτᾶσϑαί τι, ὡς καὶ ἡ Ὀδύσσεια δηλοῖ. 
Παυσανίας δὲ κανοῦν παραδίδωσι τὸ κρεῖον ἢ ἄλλο τι, ἐφ᾽ οὗ τὰ χρέα κόπτεται. ὥς περ δὲ ἀπὸ τοῦ 
χρέας τὸ χρεῖον, οὕτω xoi ἡ κρεάγρα καὶ ὁ χρεανόμος. τὴν δὲ κρεάγραν καὶ ἅρπαγα καὶ λύκον ὁ Παυ- 

| ᾿σαγίας χαλεῖσϑαι φησί. Τὸ δὲ κάββαλεν ἢ ἁπλῶς ἀντὶ τοῦ ἔβαλεν, 0 ἐστιν ἔϑετο, 7] βαστάξας ἄνω 
buo dipen aee da £0. oiirat xai παλαιστὴς καταβάλλει τὸν ἀντίπαλον. ( Vers. 207. ) Τὸ δὲ, ἐν δ᾽ ἄρα 3o 
Μμ6: νῶτον ξίδηκεν ὕϊος, ἐν δὲ συὸς ῥάχιν, ἔνϑα ( φανερὰ διαφορὰ νώτου καὶ ὁάχεως, σχῆμα μέν ἐστι σύνηϑες 
| ἐπαναφορᾶς, δηλοῖ δὲ διὰ τοῦ ἐνέϑηκεν , 0 ἐστιν ἐνέβαλεν, ay γεῖον εἶναι τὸ χρεῖον, ᾧ τὸ νῶτον xai 

τὴν ῥάχιν ἐνέζψετο. τούτου δὲ οὕτω γοουμένου, δυσχέρειάα τις ὕπεστιν ἐν τοῖς εὐθὺς ἐφεξῆς. εἰ γὰρ 

ἐνετέϑη, ἤγουν ἐνεβλήϑη, τῷ κρείῳ πρὸς ἀφέψησιν τὸ νῶτον τοῦ ὄϊος καὶ τῆς αἰγὸς καὶ ἡὶ ῥάχις. 
τοῦ συὸς, ἔστιν ἀπορῆσαν πῶς αὐτὰ τέμνονται αὐτίχα καὶ "“μιστύλλονται, xoi πείρονται ἀμφ᾽ 4o 
ὀβελοῖς, εἶτα καὶ ὀπτῶνται. ἢ τοίνυν τὸ χρεῖον οὐκ ἔστι χρεωδόχον ἀγγεῖον, ?] ἀλλὰ νοητέον ὡς ἐξ 

ἄλλης ἀρχῆς, ὕτι ἐντεϑέντων τῶν εἰρημένων κρεῶν ἑψήσεως χάριν τῷ χρείῳ, εἶτα ἕτερα ταμόντες 
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οἱ ἥρωες καὶ μιστύλαντες καὶ πείραντες ὥπτησαν. καὶ οὕτω μὲν ταῦτα. εἰ δὲ τὸ χρεῖον νοηϑ εἰη κανοῦν, 

τότε δὴ τὸ, ἐν δ᾽ ἄρα γῶτον ἔϑηκε χαὶ ἑξῆς, “ληφϑήσεται ἀντὶ τοῦ ἔϑηκεν ὁ Πάτροκλος χαὶ τὸ κανοῦν 
δοὲν τῷ τόπῳ ἐχείνῳ καὶ τὰ ἐπαγόμενα χρέα, ὧν αὐτουργοὶ πρὸς ὄπτησιν ὃ Αὐτομέδων, o IIargo*xAog, 

xai ὃ ᾿Αχιλλεύς. δύνανται δὲ τὰ τοιαῦτα καὶ πρὸς τὸ χρεῖον, 6 περ ἔστι κατά τινας χρέας, συμβιβά- 

ξεσϑαι ἀσφαλέστερον 1j περ ἐπὶ τοῦ κρεῖον τὸ χρεωδόχον ἀγγεῖον. (Vers, 208.) XíaAog δὲ χοῖρος ἐν- 

τρόφιος παρὰ τὸ ἅλις σιτεῖσθαι. αὐτὸ δὲ τὸ συὸς σιάλοιο ψευδοπαρηχεῖταν, χαϑὰ καὶ ἄλλα γέγραπται 
ἀλλαχοῦ. 'H δὲ ῥάχις τὰς ῥαχίας παράγει πέτρας, ἴσως δὲ καὶ τὰ βράχεα πλεονασμῷ τοῦ f κατὰ τὸ 

; : vum ? dra is dl MN v: : 6 Pa eiue 
ῥάκος βράχος καὶ τὰ ομοια. Aog δὲ τὸ λίπος ἢτοι ἡ) πιμελή. ( Vers. 209. ) Üo« δὲ ort κανταῦϑα, 

θο ὡς xci ἀλλαχοῦ, αὐτουρ ̓ γοῦσιν ἥρωες" ἔχε μὲν γάρ, φησιν, ““ὐτομέδων τὰ κρέατα δηλαδὴ, τάμνε 
δ᾽ ἄρα δῖος ᾿Αχιλλεύς. xci τὰ μὲν εὖ, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ χεῖται, μίστυλλε καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειρε. 
(Vers. 211.) πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖε, τουτέστιν ἀνῆπτε, μέγα. ἐσόϑεος φώς. αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ 

748niQ i*xc καὶ φλὸξ ἐμαράνϑη, ἀνϑρακιὴν στορέσας ὀβελοὺς ἐφύπερϑε τάνυσσε, πάσσε δ᾽ ἁλὸς ϑείοιο 
χρατευτάων ἐπαείρας. αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ὥπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔϑηκεν, ἢ ἔχευε, τουτέστιν ἐν ταῖς 
μαγειρικαῖς τραπέζαις ἐξήπλωσε, Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζη καλοῖς ἐν κανέοισιν. 
αὐτὰρ χρέα νεῖμεν AyiAAsUg. (Vers. 212.) Ὅρα δὲ τὸ ἐμαράνϑη λεχϑὲν ἐπὶ σβέσεως φλογός. Καὶ 

10 σημείωσαι. ὅτι τὸ μαίρειν, ἐξ οὗ τὸ μαραίνειν καὶ τὸ ἐμαράνϑη, ὑφεῖσϑαι "δοκεῖ πρὸς τὸ φλέγειν καὶ 
τὴν φλόγα, εἴ γε φλογὸς μαρανϑείσης ὑπομένει ἀνϑρακιά. ἐντεῦϑεν δὲ καὶ ἐπὶ ἀνθέων τὸ μαραί- 
γεσϑαι λέγεται καὶ ἐπὶ ἀνϑρώπων, οἱ τοῦ ζαφλεγέες εἶναι ἐκπέσωσιν. ἐφερμηνευτικὰ δὲ ἀλλήλων τὸ, 
κατὰ πῦρ ἐκάη, καὶ φλὸξ ἐμαράνϑη. ᾿Εν οἷς ὅρα ὡς οὐ μόνον ξύλα καίονται, ἀλλ᾿ ἰδοὺ καὶ πῦρ χατα- 

χαίεταν σβεσϑείσης φλογός. ( Vers. 215. ) ̓Ινϑρακιὰ δὲ ἀναλόγως ἔ ἔχει τῷ Μμυρμηκιὰ, πυρκαϊὰ, ἀχυρ- 

μιὰ, ἔστι δὲ τύπου περιεχτιχοῦ. ὡς γὰρ ἡ ἀχυρμιὰ περιέχει ἄχυρα καὶ μύρμηχας 5 μυρμηκιὼ, οὕτω 
λο καὶ ἄνϑρακας κὴ ἀνϑρακιά. TO δὲ στορέσας καιρία λέξις χἀνταῦϑα ὡς ἐπί τινος σερώματος, οὕτω 

δὲ xai ἐπὶ πόντου Ore γαληνιᾷ. εἰ δέ τινι καὶ ϑυμὸς χαταστορεσϑῆναι ὁηϑείη, ἐχ τῆς Ὁμηρικῆς ταύτης 
λέξεως εἴρηται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι πρωτοτύπου ὄντος τοῦ στορέω στορῶ, ἐξ αὐτοῦ κατὰ συγκοπὴν μὲν ἐν 
ἀνομοιότητι συξυγίας, ὥς περ μολῶ μολήσω, εἶτα βλῶ βλώσω, οὕτω καὶ στρῶ στρώσω, ἐξ ov καὶ 

στρῶμα xai σερωμονὴ, ὅϑεν ἢ στρωμνή. xat στρῶται βασιλικοί. ἐκ δὲ τοῦ αὐτοῦ στρῶ στρώσω καὶ 

ὅ0 τὸ στρωνύω γίνεται καὶ τὸ στρώνυμι καὶ 0 στρωματεὺς "καὶ χατάστρωμα τῆς νεώς. ἀπὸ δέ γε παρα- 
γωγῆς τοῦ στορέω πρῶτα μὲν τὸ στορεννύω γίνεται, εἶτα xo ἑτέραν παραγωγὴν τὸ στορέννυμι κατὰ 
τὸ χορέω κορεννύω κορέννυμι, οὗ παρατατικὸς ἐκ συγκοπῆς ἐστόρνυν κατὰ τὸ, πιόντας δὲ αὐτοὺς ἐδε- 
ξιοῦτο ἡ γῆ ἐν εὐναῖς, ἃς αὐτὴ ὑπεστόρνυ. εἰσὶ δὲ τοιαῦται αἱ ἐπὶ βοτανῶν ἴσως στιβάδες. Τὸ δὲ, 

ὀβελοὺς τάνυσε, συνεπινοούμενα καὶ τὰ κρέα τοῖς Ὀβελοῖς ἔχει. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὀπτήσεως χρεῶν κατερ- 
4ρ γασίαν ἐνδιασχεύως δηλοῖ τὸ, ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνϑη, ἀνϑρακιὴν στορέσας καὶ τὰ 

ἑξῆς, ὡς προέχχειται. Καὶ ὅτι τινὲς T0, αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνϑη, μεταγράφου- 

σιν οὕτως" αὐτὰρ ἐπεὶ πυρὸς ἄνϑος ἀπέπτατο, παύσατο δὲ φλόξ. δοκεῖ δὲ γελοία τοῖς παλαιοῖς 

7] τοιαύτη γραφή. ovx ἂν γὰρ ὃ ποιητὴς ἀεὶ τὸ πῦρ δεινοποιῶν ἄνϑος εἴποι πυρὸς ὡς εἰ καὶ ῥόδου 

ἄνϑος 1 Ἶ τινος τοιούτου. εἰ δὲ Αἰσχύλος ἐν Προμηϑεῖ ἄνϑος πυρὸς λέγει. ἑτέρου ἐχεῖνο λόγου καὶ οὐ- 

δὲν αὐτὸ πρὸς τὸν Ὅμηρον" σεμνοποιεῖται γὰρ ἐκεῖ τὸ πῦρ, ὥς τι καλλιστεῖον τοῖς ἀνθρώποις πρὸς 

δοτοῦ Προ "μηϑέως δοϑέν. (Vers. 214.) Θεῖον δὲ ἅλα καλεῖ μυϑικῶς, ὃν ὁ ᾿Δχιλλεὺς κειμήλιον εἶχε, 

δῶρον ovra Νηρέως ἐκ τοῦ πατριχοῦ γάμου, ὡς ἂν, ἐὰν ἐξ αὑτοῦ καταπάττοι βρῶμα, ἡδύτατον αὐτὸ 

ποιῇ καὶ τὸν ἐν μεγίσταις ὄντα λύπαὶϊς ne φαγεῖν" οὕτω καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ ἡ ̓ ἔλένη φάρμακόν τι 

ἔχουσα καὶ μίσγουσα τῷ κρατῆρι ἀλύπους ἐποίει τοὺς πίνοντας. καὶ τὸν ἅλα γοῦν τοῦ Νηρέως τοῦτον 
ϑείαν τινὰ ἔχειν δύναμιν ὁ μῦϑος φησὶν ἐπὶ vae ἐσϑίουσιν. ἄλλως μέντοι χοινότερον ϑεῖον τὸν ἅλα 

θο φησὶν ἢ διότι συναγωγὸς ἐστιν εἰς φιλίαν καὶ "εὐνοίας σύμβολον τοῖς ξένοις ἐν τῇ τραπέζῃ παρετί- 

Üero ἢ διότι τὰ ἁλίπαστα ἐπὶ πολὺ ra ou ép ποιεῖ. εἴποι δ᾽ v τις καὶ παρὰ τῷ «Τυκόφρονι ἁγνίτην 

τὸν ἅλα M pont avri τοῦ ϑεῖον. καὶ Τιλούταρχος δὲ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ συμποσιαχοῖς εἰς τοῦτο γράφει, 

7496 καὶ ζητητέον "ἐκεῖ. ὅτι δὲ, ὥς πὲρ ἁλίπαστον ἐκ τοῦ ἁλὸς, οὕτω καὶ κάϑαλόν τι λέγεται, δηλοῖ 
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ὃ γράψας τὸ, χάϑαλα ποίησον πάντα καὶ ἐσχοροδισμένα. ὡς δὲ zal ἡ Θάσος ἅλα ἢγεν ἡδὺν εἰς fogav, 
δηλοῖ ὃ γράψας περιάδεσϑαι Θασίαν ἅλμην, χρηστὴν ὡς £OLXE Toig ὀψοφαγοῦσι. Κρατευτὰς δέ φασί 

τινὲς τῶν παλαιῶν τὰς τῶν ὀβελίσκων λαβὰς, Qv πρωτότυπον τὸ χρατέω κρατῶ, g οὗ τὸ πρατεύω, 

xaÜa ix τοῦ ζητῶ παρ᾽ ᾿ Εἰσιόδῳ τὸ ζητεύω. οἱ δὲ ἀκριβέστεροι: τοὺς χρατευτὰς λίϑους νοοῦσιν, ἐφ᾽ ὧν 
τὰ ἄχρα τῶν ὀβελίσχων ἐτίϑεντο ἐν τῷ ὀπτᾶσϑαι τὰ κρέα. Παυσανίας δέ φησι, χκρατευταὶ, ὀβελοὶ 
ἢ λίϑοι, ἢ σιδήρια τινα ἐφ᾽ ὧν οἱ ὀβελίσχοι ἐπιτίϑενται. (Vers. 215.) Ὁ δὲ ἐλεὸς γίνεται μὲν ἀπὸ τοῦ 
ἕλος ἕλεος, εὕρηται δὲ καὶ οὐδέτερον, ὡς δηλοῖ τὸ, χκάϑελε τοὐλεὺν παρὰ τῷ κωμιχῷ. πλεονασμῷ δὲ 

τοῦ ( γίνεται καὶ εἰλεός. ( Vers. 217.) Τὸ δὲ, νεῖμεν AyiAAeUg, ἀντὶ τοῦ ἐμέρισε κατὰ μοίρας, ὅϑεν 
καὶ ὃ κρεανόμος. τοιοῦτον δὲ καὶ ἀνωτέρω τὸ, σῖτον ἑλὼν Πάτροκλος ἐπένειμε τραπέζῃ. ἐκ τούτου δὲ 
παρὰ τοῖς ue Ὅμηρον ὁ τραπεζονόμος, εἰ χαὶ μὴ συντέϑειται ἀλλ ἐξεύρηται συνϑέτως λέγεσθαι. 
Σημείωσαν Ἀδὲ χαὶ ἐνταῦϑα τὴν ἡρωικὴν ἀφέλειαν χαὶ εὐτέλειαν τὴν ἐν ὀπτοῖς χρέασι τοῖς κατὰ τὸν 

᾿Αχιλλέα καὶ τοῖς λοιποῖς. εἰ δέ που κατ᾽ ἐξαίρετον ᾿Αχίλλειαν χκριϑαὶ λέγονται, ἡρωικῆς ἐκεῖναι ἱππο- 

τροφίας εἰσίν. ἡ δὲ χρῆσις παρὰ τῷ κωμιχῷ. εἰ δὲ καὶ ᾿Αἰχίλλειά τις μάζα περιλαλεῖται, οὐδ᾽ ἐκείνη τρυ- 
φερόν τι ἔχει, ἐν ἄρτῳ μόνῳ ϑεωρουμένη, οὗ σεμνὸν τὸ διαττᾶσϑαι, 0 ἐστι σήϑεσθαι χατὰ ΑἌἴλιον 
Διονύσιον, ὅς φησιν ὅτι διαττᾶν ᾿Αττικοὶ λέγουσι τὸ σήϑειν χαὶ διηττημένον τὸ σεσησμένον. ὃ μέντοι 
᾿Αχίλλειος σπόγγος ἀλλ αὐτὸς ἔχει τι ἐξέχον πρὸς τοὺς λοιποὺς, ὑποχείμενος ἁπαλῶς ταῖς περικεφα- 

λαίαις xcd εὕρεσιν ἴσως ping, ἵνα μὴ ὁ σίδηρος τρίβοι τὴν χεραλή 4v. (Vers. 21 9. ) Ὅτι σαφη- 

γείας ἀεὶ ἐπιμελόμενος ὃ ποιητὴς ἑρμηνεύει τὸ, ᾿Αχιλλεὺς δὲ ἀντίον ἵζεν Οδυσσῆος, εἰπών" τοίχου τοῦ 

ἑτέρου. ἵνα ἢ ἀντίον τὸ ἀντιχρὺ ἐν τῷ, τὸν μὲν πρὸς τῷδε τῷ τοίχῳ καϑῆσϑαι, τὸν δὲ ἐπὶ τοῦ ἑτέρου 
τοίχου. (Vers. 220.) Ὅτι ᾿“χιλλεὺς μέλλων κατάρχεσθαι δαιτὸς διὰ τοὺς πρέσβεις ϑύειν ἐπιτάττει. 
καὶ ὃ Πάτροχλος ἐν πυρὶ βάλλε ϑυηλὰς, ἀπόμοιραν δηλαδή τινα τῶν ὀπτηϑέντων χρεῶν κατά τινα 
λόγον ἀπαρχῆς. τοιοῦτον δέ τι χαὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ 0 καλὸς Εὔμαιος ποιεῖ, παιδεύοντος Ὁμήρου xarapyt- 

σϑαι καὶ “τῶν τοιούτων τοῖς κρείττοσιν. " δὲ ̓ ἀναλογία τῆς ϑυηλῆς ἡ ἤτοι ϑυσίας χατὰ τὴν γαμφηλὴν 20 

ἐστι καὶ τὰ τοιαῦτα, ἐν οἷς καὶ ἡ ϑηλὴ τὸ ἄκρον τοῦ μαστοῦ, οὗ φασὶν ἡ πρώτη ἐν τῷ ἡβάσχειν αὔξη- 

σις κύαμος λέγεται. ἐν τούτοις δὲ κεῖνται καὶ δύο περιώνυμοι ἀμφιβολίαι, μία μὲν τὸ, ϑεοῖσι δὲ 
ϑῦσαι ἀνώγει, ἣ περ, ὡς xal ἀλλοῦι δηλοῦται, ἀδιάφορός ἐστιν εἴτε ϑεοῖσι τρισυλλάβως γοηϑείη 

εἶτε δισυλλάβως ϑεοῖς, εἰτα, ἰδὲ ϑῦσαι ἀντὶ τοῦ καὶ ϑῦσαι" ἑτέρα δὲ οὐχ εὔχαρις τὸ, ϑῦσαι ἀνώγει 

Πάτροκλον. ἐπηρεάζων γάρ τις ἐρεῖ ἀμφιβόλως ἔχειν εἴτε ἀνώγει τῷ Πατρόκλῳ ϑῦσαι ϑυηλὰς εἴτε 

ἄλλῳ τινὶ ἀνώγει ϑῦσαι οἷά τι Sic TÓV Πάτροκλον. ( Vers. 223.) Ὅτι μετὰ τὸ φαγεῖν χαὶ πιεῖν 

ἔνευσεν ὃ Αἴας τῷ Φοίνικι. γοήσας δὲ Ὀδυσσεὺς. ᾧ καὶ ἐπέτελλε μάλιστα ὁ Νέστωρ, ἁρπάξει τὴν 

δημηγορίαν χαὶ πρωτολογεῖ λογισάμενος, ὡς εἰκὸς, ἢ πείσειν τὸν Apa zai ἀποίσεσϑαι τὸ τῆς πει- 

ϑοῦς ἀριστεῖον, ἢ ἡ πείσει, ἀλλὰ τότε δὴ ὡς περ δευτέρᾳ τινὶ καὶ τρίτῃ μηχανῇ χατασεῖσαι τὸν 

τοῦ ϑυμοῦ πύργον τῷ Apis Tj τῶν οἰχειαχῶν δημηγορίᾳ, τοῦ Φοίνικος xci τοῦ avrog. 

( V QU 224. sqq.) πλησάμενος οὖν δέπας ἐν ως ἐδεξιοῦτο τὸν ᾿Ἵχιλλέα. τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ δείδεχτο, 

ἐξ οὗ καὶ τὸ δεικνύμενος γίνεται , ὡς Nds "yos προείρηται. xai εἰπὼν, χαῖρ᾽ ᾿Αχιλεῦ, ὃ δὴ φιλοφρο- 30 

σύνης ἐστὶ προσφώνημα, ὡς καὶ πρὸ βραχέων σεσημείωται, εἶτα πορίζεται συνήϑως προοίμιον ἐξ 

αὐτοῦ τοῦ καιροῦ ὑπογύως, τουτέστιν ἐκ τοῦ συμποσίου. χαί φησι" δαιτὸς μὲν ἐΐσης οὐχ ἐπιδευεῖς 

εἰμὲν, ἤγουν ἐσμὲν, ἐνὶ χλισίῃ βασιλέως, ἠδὲ καὶ ἐνθάδε νῦν" πάρα γὰρ μενηεικέα πολλὰ δαίνυσϑαι" 

&ÀX οὐ δαιτὸς καὶ ἑξῆς. εἶτα τῆς διηγήσεως ἀρξάμενος ὁμολογεῖ ὡς ἐν δοιῇ γ τουτέστιν ἐν δισταγμῷ, 

ἐσμὲν δηλαδὴ, σαωσέμεν ἢ ἀπολέσϑαι νῆας ἐὐσέλμους, εἰ μὴ σύ yt δύσεαι ἀλκὴν, ἣν ἄρτι δηλαδὴ 

ἐχδεδύσϑαι δοκεῖς. ᾧ παρόμοιον καὶ τὸ ὀπιειμένος ἀλκήν. 'Ev οἷς ὅρα τὸ zal ἁπλοῦν τῆς διηγήσεως 

καὶ ἀληϑὲς. οὐ γὰρ a ψεύδεσϑαι τῷ φίλῳ διά τε αὐτὸ τὸ δέον καὶ ὅτι οὐδὲ ἔχει λαϑεῖν, προφανὴς 

γὰρ ὃ κίνδυνος. διὸ χαὶ τὰ πυρὰ τῶν Τρώων καταλέγει καὶ τὰ ἐνδέξια σίματα τῶν ἀστραπῶν" οὐδ᾽ 
αὐτὰ γὰρ πάντως τὸν ᾿Δχιλλέα ἐλάνϑανεν. «ἔστι δὲ ὁ περὶ τούτων Ὁμηρικὸς λόγος τοιόσδε" ἀλλ ov δαι- 

τὸς ἐπηράτου ἔργα μέμηλεν, ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα “διοτρεφὲς εἰσορόωντὲς δείδέμεν, ἐν δοιῇ δὲ, ὡς 

ἐῤῥέϑη, σαωσέμεν ἢ ἀπολέσϑαι νῆας ἐνσέλμους, εἰ μὴ σύ γε δύσεαι ἀλκήν. (Wcrs 2350. ) £r οἷς ὅρα 
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4o T0 δείδιμεν, οὗ ἐντελὲς τὸ δεδίαμεν. καὶ "τὸ ἐν δοιῇ, ἐξ οὗ τὸ ἐνδοιάζειν ῥῆμα παρῆκται, καὶ τὸ 649 
σαωσέμεν ἢ ἀπολέσϑαι νῆας, ἀνακολούϑως σχηματισϑὲν διὰ τὸ τοῦ λέγοντος ἐναγώνιον" τὸ γὰρ ὀρϑὸν 
σωθῆναι ἢ ἀπολέσϑαι νῆας, 1 καὶ ἄλλως σαωσέμεν ἡμᾶς νῆας ἢ ἀπολέσϑαι. (Vers 254.) Εἶτα 
παροξύνων ῥητορικῶς τὸν ἥρωα εἰς ϑυμὸν τὸν κατὰ τῶν πολεμίων λέγει xci ὅτι ἐγγὺς γὰρ νηῶν καὶ 
τείχεος αὖλιν ἔϑεντο Τρῶες ὑπέρϑυμοι καὶ ἐπίκουροι, κηάμενοι πυρὰ πολλὰ χατὰ στρατὸν, οὐδέ τί 

φασι σχήσεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσι πεσέεσϑαι, τουτέστιν οὔ φασιν ἡμᾶς ὑπομεῖναι zai ἄντι- 

στῆναι, ἀλλὰ φεύγοντας ἐμπεσεῖν ταῖς ναυσίν" 1) καὶ ἑτέρως, οὔ φασι σχηΐσεσϑαι μάχης, ἤγουν ἐφέ- 

ἕξειν ἑαυτοὺς, ἀλλὰ διώκοντας ἐμπεσεῖσϑαι ταῖς ναυσί. λέγει δὲ καὶ ὅτι ὁ Ζεὺς αὐτοῖς ἐνδέξια σήματα φαί- 

γων, τὰ πολλαχοῦ ἑρμηνευϑέντα, ἀστράπτει" (Vers. 255. sqq.) καὶ ὅτι “χτωρ μέγα σϑένεϊ βλεμεαίνων 
μαίνεται ἐκπάγλως πίσυνος du, οὐδέ τι τίει ἀνέρας οὐδὲ ϑεοὺς, οἷα xai ἀσεβὴς καὶ εἰς ἀνθρώπους 10 
ὑπέρερρων, κρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυκεν. ἀρᾶται δὲ τάχιστα φανήμεναι ἠῶ δῖαν. Στεῦται γὰρ, 0 ἐστι 
διαβεβαιοῦται, νηῶν ἀποκόψειν ἄκρα κόρυμβα. αὐτὰς δ᾽ ἐμπρήσειν μαλεροῦ πυρός" αὐτὰρ ᾿Αχαιοὺς 

50 δῃώσειν παρὰ τῇσιν, ἤγουν παρ᾽ αὐταῖς, ἀτυξζομένους ἢ ópr*vouévovg (nó καπνῷ. καὶ τοιαῦτα εἰπὼν 
Ὀδυσσεὺς καὶ παύσας τὴν διήγησιν καὶ ἱπομνήσας πάλιν περὶ δέους ἐν τῷ, ταῦτ᾽ αἰνῶς δείδοιχα κατὰ 
φρένα, μή οἱ ἀπειλὰς ἐκτελέσῃ ϑεὸς, ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον εἴη φϑίσϑαι ἐνὶ Τροίῃ ἑκὰς Moysog ἱπποβό- 
τοιο, ἐπάγει ῥητορικῶς ἀξίωσιν, εἰπών" (Vers. 247. sqq.) ἀλλ ἄνα, εἰ μέμονάς γε, καὶ ὀψέ περ υἷας 
"Ayouóv τειρομένους ἐρύεσϑαι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ. εἶτα τῶν ἐναγωνίων κεφαλαίων γενόμενος λέγει 
πάνυ βιαίως, ὅτε αὐτῷ τοι μετόπισϑεν, ἤγουν ὕστερον, ἄχος ἔσεται, εἰ μὴ νῦν ἐπαμύνεις. καὶ ἐπιφέρει 
γνωμικῶς τὸ, οὐδέ τι μῆχος ῥεχϑέντος κακοῦ ἔστιν ἄκος εὑρεῖν. τὸ γὰρ γενόμενον μὴ γενέσϑαι οὐ δύνα- 
ται. ἀλλὰ πολύ, φησι, πρὶν, ἤγουν πρὸ τοῦ ῥεγϑῆναί τι xaxov, φράζευ ὅπως Δαναοῖσιν ἀλεξήσῃς 20 
καχὸν ἤμαρ. ἐπὶ δὲ τούτοις ἀναμιμνήσκει δριμέως καὶ ὅπως ὁ πατὴρ Πηλεὺς τὴν τοῦ υἱοῦ φύσιν κατα- 
μαϑὼν ἀνδρείαν uiv, ὀργίλην δὲ, καὶ πλήρη φιλοτιμίας, καὶ πρὸς αὐτὴν τοὺς λόγους δεξιῶς ἁρμοτ- 
τόμενος, παρήνει ποτὲ αὐτῷ, καί φησι" (Vers. 252.) ὦ πέπον, ἢ uiv σοί ys πατὴρ ἐπετέλλετο 
Πηλεὺς ἤματι τῷ, ὅτε σ᾽ ἐκ Φϑίης .4γαμέμνονι πέμπε" τέκνον ἐμὸν, χράτος μὲν ϑεὸς δώσει αἴ x. ἐθέ. 

θολῃσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα ϑυμὸν ἴσχειν ἐν στήϑεσσι, τουτέστιν ἔπεχε τὴν μεγάλην ὀργήν" φιλοφρο- 
σύνη γὰρ ἀμείνων" ληγέμεναι δ᾽ ἔριδος κακομηχάνου, ὕφρα σε μᾶλλον τίωσ᾽ ᾿Αργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ 
γέροντες. ταῦτα δὲ πάντα χρήσιμα εἰς ἄνδρα μεγαλόϑυμον. ἐφ᾽ οἷς εἰπὼν ὅτι, ὡς ἐπέτελλ᾽ ὃ ) γέρων, 
σὺ δὲ λήϑεαι, καὶ πάντῃ εὐσχημόνως TO ἀνηκουστεῖν λήϑεσθαι ὀνομάσας, xai δείξας αὐτὸν ἀπει- 
ϑοῦντα τῷ πατρὶ, ἱκετεύει λέγων" (Vers. 259.) ἀλλ᾽ ἔτι xoi νῦν παύεο, ἔα δὲ χόλον ϑυμαλγέα. εἶτα 
οὕτω ταὐτολογιχῶς., ὡς προέχκειται, ῥητῶς ἀπαριϑμησάμενος τὰ ῥηθέντα δῶρα τοῦ βασιλέως μετὰ 30 

750r0 εἰπεῖν, σοὶ δ᾽ Ayouéuvov ἄξια δῶρα δίδωσι μεταλλήξαντι χόλοιο, &Eol ὡς. & μὴ "ταῦτα ἐϑέλεις, 

ἀλλὰ μισεῖς καὶ τὸν ᾿Ατρείδην καὶ τὰ ἐχείνου, ἐλέησον γοῦν τὸ Πανελλήνιον, ἵνα δηλαδὴ ὑπερτιμηϑῆς. 
οὐ γὰρ λανϑάνει τὸν σοφὸν Ὀδυσσέα εἰς ὅσον χιλλεὺς ἥττηται τιμῆς, ὡς τοῖς Ὁμηρίδαις ἡ αἱ ῥδαψω- 
δία ἐδήλωσε. φησὶ γάρ" (Vers. 300.) εἰ δέ τοι ᾽Ατρείδης μὲν ἀπήχϑετο χηρόϑι μᾶλλον, αὐτὸς xal : 
τοῦ δῶρα, σὺ δὲ, ἀντὶ τοῦ ἀλλὰ σὺ ἢ) σὺ δὴ, ἄλλους mto Παναχαιοὺς τειρομένους ἐλέαιρε κατὰ στρα- i 
τὸν, οἵ σε ϑεὸν ὡς τίσουσ᾽ ' ἢ y&Q κέ σφιν, ἤγουν ὄντως γὰρ ἂν αὐτοῖς μάλα μέγα κῦδος ἄροιο, wovo- | 
νουχὶ λέγων ὡς, εἰ μὴ δῶρα ἐϑέλεις. ἀλλὰ μάλιστα τιμὴν, ἕξεις αὐτὴν μάλα πολλὴν ex πάντων ᾿Αχαιῶν. | 
παραῤῥίπτει δὲ καὶ αὖϑις τὸν περὶ “Ἕκτορος λόγον, ὡς ἂν ἐπιπλέον ἐρεϑίσῃ, λέγων" C Vers. 304.) 
νῦν γάρ τὴ "Exrog' ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλθῃ, λύσσαν ἔχων ὀλοήν" ἐπεὶ οὔ τινά φησιν 

ὁμοῖον οἱ ἔμμεναι Δαναῶν, ovo ἐνθάδε νῆες ἔνειχαν. ἐνταῦϑα δὲ καὶ προαναφωνεῖται ὃ τοῦ £Exropog 4o 

ϑάνατος πότε ἔσται καὶ μέγας δὲ ἔπαινος ὑπολαλεῖται τοῦ “Ἵχιλλέως, ὡς διὰ τοῦτο τοῦ " Exropog 

10 περιόντος διὰ τὸ μὴ : προσεγγίζειν τῷ pda ἐγγίσας γὰρ πεσεῖται. καὶ τοιαῦτα μὲν Οδυσ" σεὺς, ὡς 

συνελόντα εἰπεῖν. ὁ δὲ ̓ “ἰχιλλεὺς ἀπηλεγέως ἀπειπὼν ἐρεῖ τὰ ἐφεξῆς δηλωθησόμενα. (Vers. 2235.) ᾿Ιστέον 
δὲ ὅτι ἐν τῷ ῥηϑέντι Ὁμηρικῷ “χωρίῳ τὸ, χαῖρε, δαιτὸς μὲν ἐΐσης οὐκ ἐπιδευεῖς, εἰ μὲν καὶ ἑξῆς ἕως 

τοῦ, ἔργα μέμηλεν, ἐρεῖ ποτὲ ἂν ὃ καὶ ἀνενδεῶς i ἔχων xai μηδὲ ἐϑέλων φαγεῖν διά τι κατεπεῖγον" εἰ δὲ 
καὶ χίνδυνος ἐπείγει, προσϑήσει ἂν καὶ τὸ, ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα καὶ ἑξῆς ὡς προγέγραπται. 

| 
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( Vers. 227. ) Mivoazéa δὲ λέγει δαῖτα, jn τὸ μένος &Xx&L διὰ τὸ αὔταρκες, ἢ τὴν ἐπαρκοῦσαν τῷ 

χατὰ φύσιν μένει, ἡ δ᾽ αὐτὴ καὶ ἐπήρατος εἴη ἄν. (Vers. 2535.) Τὸ δὲ, Τρῶες καὶ ἐπίχουροι, ἐρεϑέ. 

eet τὸν ᾿άχιλλέα, εἰ χατὰ τοσούτων ἀνδρίσε ται. ( Vers, 254.) To δὲ κειάμενοι διὰ διφϑόγγου ἔχει τὴν 
ἄρχουσαν ὡς ἀπὸ τοῦ χέω χῶ, οὗ παράγωγον τὸ καίω διὰ διφϑόγγου, χαϑὰ πλατύτερον διείληπται 

ἀλλαχοῦ. (Vers. 235.) Τὸ δὲ, οὐδέ τί ψασι σχήσεσϑαι, ἀλλ ἐν νηυσὶ πεσέεσσϑαι, ὅτι ἀμφίβολον 

ἔννοιαν ἔχεν, ἤδη δεδήλωται. φανεῖται δέ που καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς τι ὅμοιον. ( Vers. 2356.) Ὅτι δὲ αἱ 

ἀστραπαὶ, καὶ αἱ βρονταὶ δὲ, σήματα ἐνδέξ ά ποτε γίνεται, καὶ ὡς χρηστὰ τὰ ἐνδέξια, πολλαχοῦ 

δηλοῦται" καὶ ὅτι Διόϑεν ταῦτα λέγεται διὰ τὸ ἐξ ἃ ἀέρος εἶναι. ὃς ἐστι Ζεύς. p» δὲ τοῦ βλεμεαίνειν 

ἑτέρωϑι ἐῤῥέϑη. (Vers. 258.) Τοῦ δὲ μαίνεσϑαι zv" Exropa τεχμήριον τίϑησι "τὸ, οὐδέ τι τίει ἀνέ- 2o 

10 ρας οὐδὲ ϑεοὺς, ὥστε ϑεομανίαν ὃ “Εχτωρ νοσεῖ" οὗ λόγος που χαὶ τὸ, εἴην ἀϑάνατος καὶ ἀγήραος, 
καὶ τιοίμην ὡς τίεται ᾿4Ιϑηνῶ καὶ ᾿“πόλλων. ἡ δὲ τοιαύτη μανία ψέγεται, οὐ μὴν ἡ ἁπλῶς ἐν πολέμῳ 
μανία, ὡς δηλοῖ 0 αὐχητιχῶς λέγων, εἴσεταν εἰ καὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσι. ϑεραπεία δὲ βρα- 
χεῖα τῆς ῥηϑείσης σφοδρᾶς ὕβρεως τὸ, πίσυνος Διί. οὐ γὰρ ἁπλῶς ἀτιμάζει ϑεοὺς “ἕχτωρ, ἀλλὰ 
ϑαῤῥῶν Διὶ τῷ ὑπὲρ τοὺς ἄλλους. τοῦτο δὲ καὶ σεμνύνει λεληϑότως πάνυ τὸν ᾿Αχιλλέα, & πὲρ ἽἝχτορος 
περιγενήσεται, ᾧ περ ἄρτι Ζεὺς αὐτὸς ἐπαμύνει, ὃς ἐστιν εἱμαρμένη, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν μοῖρα" ὡς οὕτω 

650 καὶ ὑπὲρ μοῖραν αὐτὸν ἀριστεῦσαι κατὰ τοῦ ἔχτορος. Ὅρα δὲ xci ὅτι φϑάσας μὲν ὁ ποιητὴς χύνα 
λυσσητῆρα ἔφη τὸν "Exroga' ἐνταῦϑα δὲ λέγει ὡς χρατερὴ αὐτὸν λίσσα δέδυκε, zal, λύσσαν ἔχει 
ὀλοήν. οὕτω πολὺς ἐπέων νομός ἐστι καὶ τῇ γλώσσῃ τοῦ ποιητοῦ. (Vers. 240.) Τὸ δὲ, ἀρᾶται τάχι- 
στα φανήμεναι ἠῶ δῖαν, καὶ παντὶ προσαρμόττει ἀνδρὶ εἰς ἔργον ἐγρηγορότι. ὁ μέντοι κατὰ ' Hoto- 

20 Óov ἡμερόκοιτος ἀνάπαλιν ἐν τῷ ἐγρηγορέναι ἀρᾶται ταχὺ σχεδασϑῆναι νύχτα χατὰ γῆς» ἵνα κλέπτων 
λανϑάνῃ, ὃς οὐδ᾽ ἂν λέγοιτο νυκτὶ πείϑεσθϑαι οἷα τηνικαῦτα ἐνεργῶν οὐκ ἀγαθὰ xara τοὺς εὐεργοὺς 

καὶ "σπουδαίους ἀνθρώπους. οὐδὲ μὴν κατὰ τοὺς ἄλλως χερδαλέους ὁπωσοῦν, ὁποῖός τις καὶ ἐν ̓ Οδυσ- 3o 
σείᾳ ἄοκνος ἀνὴρ καὶ δοιοὺς ἐξαίρων μισϑούς. οἱ μὲν γὰρ τοιοῦτοι ἐπαινετοὶ, ὁ δὲ κλέπτων καὶ ψεκτέος 
καὶ φευχτέος ἐστὶν, ὡς οἷα νυχτιλοχῶν καὶ αὐτός. ( Vers. 241.) Τὰ κόρυμβα δὲ τῶν νηῶν ἀποκό- 

wav ὃ “Εχτωρ ἀπειλεῖται, ἢ ὡς ἂν μὴ ἅψηται τὸ πῦρ τῶν ἐντετυπωμένων αὐτοῖς ἀγαλμάτων, ἢ μά- 
λιστα, ἵνα κατὰ παλαιὸν ἔϑος ἀναϑήσει αὐτὰ ναοῖς ἐγχωρίοις εἰς τρόπαια. τὸ δὲ τοιοῦτον ἔϑος καὶ 
Εὐριπίδης ἱότορεῖ, καί που καὶ ὃ κωμικὸς παραδηλοῖ. χόρυμβα δέ εἰσιν ἄκρα χαϑ' Ὅμηρον᾽ χατὰ δὲ 
ἑτέρους ἀκροστόλια xai οἷον κορυφαὶ γεῶν. xoci ἔοικεν οὕτω λέγεσθαι τὰ ἐξέχοντα "αὶ μάλιστα ἐν 

ὄρεσιν. "Ἡρόδοτος γοῦν τὸν τοῦ ὕρους φησί που χόρυμβον, ὡς εἴ τις εἴπου  xoQug. jv ἀφ᾽ οὗ κατὰ γένους 

ὅ0 μεταπλασμὸν τὸ κόρυμβον. δοκεῖ δὲ ἡ λέξις γενέσϑαι ὅϑεν καὶ ἡ κορύνη καὶ ἡ κόρυς καὶ τὸ χορϑύε- 
σϑαι. (Vers. 243.) To δὲ θαῤῥεῖν τὰς νῆας μὲν ἐμπρήσειν. διὰ μαλεροῦ πυρὸς τοῦ καὶ ἐν ἄλλοις 
ῥηθέντος, τοὺς δ᾽ ᾿“χαιοὺς ἐν αὐταῖς ἐξολεῖν ὀρινομένους ὑπὸ χαπνῷ οἷα τινὰς δηλαδὴ μελίσσας 

ἢ σφῆχας, πολλὴν κατηγορεῖ ϑρασύτητα τοῦ  Éxrogog, ὡς περ καὶ τὸ λέγειν οὔ τινα Δαναῶν ὁμοιοῦ- 

σϑαι αὐτῷ. δῆλον δ᾽ ὅτι 2x τοῦ χα" nvoU χαὶ παροιμία τὸ, ὑπὲρ καπνοῦ τὸ πηδάλιον, ἐπὶ τῶν ἀργούν- 4o 
των καὶ καταμελούντων τέχνης. ὁποῖόν τι καὶ τὸ, ἐπὶ πασσάλου τόξον ἢ κιϑάραν ἀγχρεμάσαι. καὶ ὅτι 
ἐξ αὐτοῦ καὶ καπνοσφράντης παροιμιακῶς ὁ φειδωλός" καὶ ῥῆμα καπνγίζειν τὸ ἐπὶ εὐωχίᾳ πῦρ ἀνάπτειν. 
ὅϑεν καὶ χρέα χαπνιστὰ παρὰ ᾿“ϑηναίῳ. (Vers. 244.) Τὸ δὲ, ταῦτ᾽ αἰνῶς δείδοιχα, ἕως τοῦ, αἴσιμον 

& φϑεῖσϑαι, χρήσιμον παρῳδηϑῆναι εἰς τι δέος τὸ χατὰ ϑεομηνίαν. ( Vers. 246.) Ὅτι δὲ τὸ φϑεῖ- 

σϑαι διφορεῖται χαὶ διὰ διφϑόγγου γραφόμενον καὶ διὰ μόνου διχρόνου, παρ:σημάνϑη καὶ ἑτέρωϑε. 

4o Ev δὲ τῷ, ἑκὰς "Arcos , φαγερῶς διὰ τοῦ "ἄργους ᾿Οδυσσεὺς τὰς τῶν ὅλων χώρας δηλοῖ ὅσοι κατὰ 

Τροίας ἐστρατεύσαντο, ix μέρους ἀξιολογωτάτου δηλώσας ὀχείνας. ( Vers. 2 17: ) Τὸ δὲ, ἀλλ ἄνα, 

ἤγουν ἀνάστηϑι, χαὶ τὰ ἑξῆς ὃ ἕως τοῦ, ὅπως ἀλεξήσῃς χαχὸν ἦμαρ. χρήσιμα εἰς βοηϑείας πρόκλησιν 

μεταποιηϑέντα., ὡς ἂν τις ἔχῃ δυνάμεως. (ens. 251. ) Ὅρα δὲ ὅτε νῦν μὲν ἐντελῶς ἐφράσϑη TO, 

ἀλεξήσῃς κακὸν "nee. ὅτε δέ Ti μόνον αὐτὸ ἐρεῖ τὸ ἀλεξήσῃς. ἔγει τι ἐλλιπέᾷᾳ. ( Vers. 358.) Τὸ δὲ 

ἐρύεσϑαι, ἀφ᾽ οὗ voi ἡ ἐρυσίπτολις va, ποιεῖ ἐξ ἀφαιρέσεως τὸ χοινῶς λεγόμενον ῥύεσθαι. 

(Vers. 252.) Τὸ δὲ, ἐπετέλλετο Πηλεὺς, ἐνεργητικῶς φησὶ χατωτέρω ἐν τῷ, ἐπέτελλ ὁ γέρων. 
Kk a 
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5o ( Vers. 255.) Τὸ δὲ ἤλματι τῷ, ἤγουν τούτῳ, καὶ ἑξῆς, μνημονικώτατον τὸν Ὀδυσσέα εἶναι παριστῷ, 
εἴ γε δι᾿ οὕτω μαχροῦ χρόνου ἔχει τὴν τῶν λεχϑέντων πάλαι ποτὲ μνήμην ἕως νῦν παραμένουσαν 
αὐτῷ. διὸ χαλῶς ὀνειδίζει λήϑην. τῷ ᾿Αχιλλεῖ. ( Vers. 257.) Τὸ ài, λῆγε ἔριδος κακομηχάνου, πρὸς 

διαστολὴν εἴρηται τῆς ἀγαθῆς, ἥτις εὐμήχανος ἂν εἴη. ( Vers. 258.) To δὲ, ὄφρα σε τίωσι καὶ ἑξῆς, 

τέλος εἶναι ἀγαϑοσύνης ὑποδηλοῖ τὴν ἐξ ἁπάντων τιμήν. (Vers. 260.) Χόλος δὲ ϑυμαλγὴς οὐ μόνον 
ὃ ἀλγύνων τοὺς καϑ' ὧν ὃ ϑυμὸς, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τὸν ϑυμούμενον. (Vers. 300.) ' Ev δὲ τῷ, κηρόϑιε 
μᾶλλον, κηρόϑε μέν ἐστι τὸ μὴ λόγοις μόνοις καὶ ὡς εἰπεῖν ἐπιπολῆς, ἀλλ ἐν βάϑει ψυχῆς. Τὸ δὲ 
μᾶλλον ἢ τοῦ αὐτοῦ vorucrog ἐστιν ἐπίτασις ἢ ἁπλῶς οὕτω χεῖται. ( Vers. 509.) Τοῦ δὲ, οἵ σε ϑεὸν 

ὡς τιμήσουσιν, ἑρμηνεία τὸ, μάλα γάρ σφιν μέγα κῦδος ἄροιο, ὥστε κατὰ ϑεὸν τιμᾶσϑαί ἐστι τὸ 
μάλα μεγάλως κυδαίνεσθϑαι. τοῦτο δὲ καὶ πρὸς τὸν τοῦ βασιλέως ἀποτείνεται λύγον εἰπόντος τιμῆσαι 
τὸν ᾿Αχιλλέα ἶσον ᾿ρέστῃ. μονονουχὶ γὰρ λέγει Οδυσσεὺς ὡς, εἰ μὴ ϑέλεις ὦ Age τὴν i& 4γαμέμνο- 
γος ἴσην τῷ Ὀρέστῃ τιμὴν, ἑλοῦ τὴν τῶν ᾿Αχαιῶν, οἵ oc τιμήσουσιν ἰσα ϑεῷ. ( Vers. 305.) To δὲ ἐπεὶ 

θο ἂν ταὐτόν ἐστι τῷ ἐπειδάν. Τὸ δὲ, μάλα σχεδὸν, εἰς δεῖγμα κολακιχῶς κεῖται τοῦ Avr*r&v τὸν “ἔχτορα, 
εἰ οὕτω χατατολμήσει τοῦ Δἰχιλλέως. ( Vers. 506.) Τὸ δὲ, ovg ἐνθάδε νῆες ἔνειχαν, πρὸς σαφήνειαν 
ἐπῆκται τοῦ. οὔ τινα yciQv. οὐ γὰρ ἁπλῶς πάντων τῶν ὅπου δήποτε ᾿Δχαιῶν ὑπερέχειν φησὶν 
"Exrop, ἀλλὰ μόνων τῶν εἰς Τροίαν nAsvoavroy* ἔτι δὲ οὐχ᾽ ὑπερχεῖσϑαι φησὶ τούτων δίχα τοῦ Ayi- 

751Aíog, ἀλλ᾿ ἁπλῶς πάντων, ἤγουν καὶ τοῦ ᾿Αχιλλέως καὶ τῶν λοιπῶν. * ( Vers. 309. sqq.) Ὅτε στερεοῦ 
καὶ ἀληϑοῦς ἤϑους x«i μὴ ἐθέλοντος ἀπατᾶν τοὺς δεομένους v0, γρὴ μὲν δὴ τὸν μῦϑον ἀπηλεγέως 
ἀποειπεῖν, ἢ teo δὴ κρανέω τε ἢ φρονέω, δὲ); ιχῶς γὰρ γράφεται; χαὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται, τουτέστιν 
ἐνδέχεταί με δίχα τοῦ ἀλέγειν τινὸς, ἤτοι ἀποτόμως καὶ ἀνύὐποστόλως εἰπεῖν O περ φρονῶ ἢ 0 περ τελέω. 
διὰ τί; ὡς μή μοι, φησὶ, τρύζοιτε παρήμενοι ἄλλοϑεν ἄλλος. ᾿Αἰχιλλεὺς δὲ πρὸς Ὀδυσσέα μετὰ τὴν 

10 ἐχείνου πρεσβείαν ταῦτα ἔφη, ὃν καὶ διογενῆ ““αερτιάδην πολυμήχανον προσεφώνησεν. (Vers. 511.) 
ἜΕστι δὲ τρύζειν τὸ πολυλογεῖν ἢ πολυφωνεῖν, ἐξ οὗ καὶ τρυγὼν, ἣν ἡ παροιμία ἐπὶ σχώμματι 
τῶν πολυλογούντων παραλαμβάνει , λαλιστέρους τρυγόνων τοὺς τοιούτους 'χαλοῦσα. καὶ τὴν αἰτίαν 

λέγει n περὶ ζῴων ἱστορία; δηλοῦσα συνεργάζεσϑαί τι τῷ ὀρνιϑίῳ καὶ τὰ ὄπισϑεν πρὸς τὸ πολύφω- 

γον. οὐκοῦν τὸ λαλίστερος τρυγόνος εἶναι οὐκ ἂν τις φρονῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ὡς πολυλογοῦντος ἐρεῖ, ὡς ἂν 

20 μὴ γελῷτο οἷα ἔχ τε τῶν ἄνω ἔκ τε τῶν χάτω λάλος εἰναι εἰπών. τῇ μέντοι πλασματογραφουμένῃ Ἀλάλῳ 

γυναικὶ προσφυὴς ἡ τοιαύτη παροιμία κωμικώτερον. ὅλως δὲ, οὐδενὶ ἐπαινουμένῳ προσώπῳ ἡ τοιαύτη 

παροιμία ἐπιλεχϑήσεται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐξ ὑπολήψεως τῷ Lo ἐνταῦϑα τὸ προοίμιον, ἐκβάλλοντι τὴν 

περὶ φιλίας τῶν πρέσβεων ὑπόληψιν, καὶ μονονουχὶ λέγοντι, ὡς oty' ὑποστελοῦμαι διὰ φιλίαν, ἀλλ 
ἀπηλεγέως ἀπείπω. τοῦτο δὲ μετ᾽ ὀλίγα στεῤῥῶς ἀπειπεῖν λέγει. (Vers. 3512.) Τῷ δὲ ῥηϑέντι προοι- 

μίῳ ἐπάγει dc etai χκατασχευὴν τῆς αὐτοῦ προτάσεως ταύτην" ἐχϑρὸς γάρ, μοι κεῖνος ὁμῶς ᾿Αδαο 
3o πύλῃσιν, ὃς Es ἕτερον uiv κεύϑει ἐνὶ φρεσὶν, ἄλλο δὲ βάξει. καὶ σημείωσαι ὅτι τὸν ἐπὶ καχῷ |! χρυψί- 

vovv “Ἅιδῃ ἐοιχέναι φησὶ διὰ τὸ τοῦ νοῦ σχοτεινὸν καὶ τὴν ἐντεῦϑεν βλάβην ὁ ̓Δχιλλεὺς, ὃς ἐξ ὧν Ὅμη- 
θος περὶ αὐτοῦ ποιεῖ, φιλότιμος τὸ ἦϑος φαίνεται χαὶ ἁπλοῦς καὶ φιλαλήϑης χαὶ βαρύμηνις. ᾿Ιστέον 

δὲ ὅτι χρυψινοίας ψόγος ἐσχολίασται χαὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Οδύσσειαν ἔχ τὲ μυϑικῆς ἢ ἔχ τε ἑτεροίας ἀστείας 

ἐννοίας. Πύλας δὲ “Διδου τὸν ἽΔιδην φησὶ, διὰ τῆς εἰσόδου δηλῶν τὰ ἐντὸς, καϑὰ χαὶ μετ᾽ ὀλίγα 
4o φησὶν, ὅσα οὐδὸς ̓ Απόλλωνος ἐντὸς &o*ya * ἐχεῖ δὲ ἔτι ποῤῥωτέρω εἶπε, διὰ μὲν τοῦ οὐδοῦ τὰς πύλας 

δηλώσας, ἐξ αὐτῶν δὲ τὸ κάτω τοῦ ναοῦ. Ὅρα δὲ καὶ ὕπως φιλόζωος ὃ ̓ Δἀχιλλεὺς διὰ τὸ φιλότιμον. 
τὸν γὰρ ἐχϑρὸν ovy ὡς ἄλλο τι moy ἔφη, ἀλλ ὁμοίως τῷ ϑανάτῳ, καὶ προϊὼν δὲ τὸν βασιλέα λέγει 

ἐν χαρὸς αἴσῃ τιμᾶν, ἤτοι ἐν μοίρᾳ ϑανάτου. καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ δὲ δυσχεραίνει πολλὰ τὴν μετὰ νεκρῶν 

διαγωγήν. καὶ οὕτω μὲν ταῦτα. ( Vers. $09. ) Χρὴ δὲ οἶμαι νῦν i ace ϑεωρῆσαι; ὕπως ὀξέως τονοῦται 

δοτὸ χρὴ, ῥῆμα ὃν, ὡς xol ὴ ἑρμηνεία τούτου δηλοῖ" δοκεῖ γὰρ εἰ *vet ἀντὶ τοῦ δεῖ καὶ πρέπει. διὸ zai 

ὀφείλει περισπᾶσϑαι κατὰ τὸ, κνῇ τυρὸν, καὶ ζῇ, καὶ vii xaT ἄχρας σπιλάδος παρὰ “Σοφοκλεῖ᾽ ἔτι 
δὲ ὡς δηλοῖ καὶ ὃ τούτου σύστοιχος ἐνεργητικὸς παρατατικὸς ὃ ἐχρῆν, καὶ τὸ χρῆναι δὲ ἀπαρέμφατον, 

0 καὶ χρὴν μονοσυλλάβως λέγεται παρά τε Εὐριπίδῃ xol Σοφοκλεῖ. καὶ οὕτω μὲν ἐχρὴν περισπᾶσϑαι 
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τὸ χρή. ἴσως δὲ ὀξυτονήϑη πρὸς διαστολὴν τοῦ χρῇ, 0 ἐστι μαντεύεται, οἷον" χρῇ μοι vovv ὁ Φοῖ- 
fog. εἰκὸς δὲ καὶ ἐκ τοῦ χρήζει anoxoniv αὐτὸ φυλάξαι τὸν ἐχεῖϑεν τόνον. γράφουσι γὰρ "οὶ παλαιοὶ θο 
δίχα παραδειγμάτων, ὅτι πᾶσα λέξις δισύλλαβος ἐν ῥήμασιν, εἰ μὲν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς πάϑῃ ἀποχοπὴν, 
περισπᾷ τὴν καταλειπομένην εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ τέλους, ὀξίνει αὐτὴν, ἐπιῤῥηματικῶς δηλαδὴ κατὰ τὸ 
05, ὁτιὴ, καὶ κατὰ τὸ ὁμαρτὴ, ὅ πὲρ ὀξύνει 4oicrag*yog, ὡς προδεδήλωται. τῷ δὲ ῥηθέντι λόγῳ752 

853 καὶ εἴ περ ἐκ τοῦ χρῆσμι ore χρῆσιν ἔπαϑεν ἀποκοπὴν τὸ χρη, ὀξύνοιτο ἄν. ἔστι δ᾽ εἰπεῖν καὶ ὅτι ὡς 
πὲρ τὸ ἰδοὺ ῥῆμα ὡς τὸ, ἰδού μὲ κἀανάϑροισον, μεταπεσὸν εἰς ἐπίῤῥημα ἐξέπεσε xal τοῦ περισπᾶσϑαι, 
οὕτω πως ἔπαϑε καὶ τὸ on καὶ εἴ περ ταῦτα πιϑανῶς ἔχει, ἔχοι τ᾽ ἂν λόγον xoi ἡ τοῦ ἀπόχρη βαρυτό- 
νησις, ἀναδραμόντος τοῦ τόνου διὰ τὴν σύνϑεσιν, 0 πὲρ ἐν ῥήμασιν οὐκ εἴωϑε γίνεσϑαι, ὡς δῆλον οὐ 

| 10 μόνον ἐχ τοῦ συνδεῖ καὶ ἀποπλεῖ καὶ Κκαταχεῖ καὶ τῶν ὁμοίων, ἀλλὰ καὶ τοῦ συμπεινῇ καὶ ἀποψῇ καὶ τῶν 10 
ο΄ παραπλησίων. ὡς δὲ ῥῆμα ἐστὶ κυρίως καὶ τὸ ἀπόχρη, φαίνεται ἀριδήλως ἐκ τῆς κατ᾽ αὐτὸ συστοιχίας 

τοῦ ἀπέχρησε, καὶ ὃ ἀποχρῶν, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἀποχρώντως ἐπίῤῥημα. TO δὲ τετελεσμένον, 0 mp ἀπὸ 
τοῦ κοινότερον λεγομένου τέλους γίνεται, ὕϑεν καὶ τὸ τελειῶ, οἱ μεϑ' Ὅμηρον ἱερὰν οἴδασι λέξιν, ὡς 
ἀπὸ τοῦ τέλους, ὅϑεν ἡ τελετὴ, ἐξ οὗ τελεῖσϑαι τὸ μυεῖσϑαι καὶ οὕτως ἐντελέστατα ἔχειν. ἢ καὶ ἄλλως 
τελεῖσϑαι ὡς ἀπὸ τοῦ τέλλειν, 0 πέρ ἐστιν ἀνατέλλειν, τὸ “ἡλίου ἀνατέλλοντος δίχην ὑπερῆρϑαι τῶν 20 
κάτω διὰ τὸ τετελέσϑαι, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν μεμυῆσϑαι. τελεῖσϑαι γοῦν τινὲς ἐλέγοντο Διονύσῳ κατὰ τὰ 
ἐν τοῖς πάλαι φλύαρα μυστήρια, ἔτι δὲ καὶ Δήμητρι καὶ Περσεφόνῃ. καὶ γοῦν καὶ Παλλάδιον τετε- 
λεσμένον καὶ λίϑος τετελεσμένος κατὰ τοιαύτην σημασίαν ἐλέγοντο. ( Vers. 313.) ' Ev δὲ τῷ, ἕτερον 
μὲν χεύϑει, ἄλλο δὲ βάζει, ἀδιάφορα φανερῶς τὸ ἕτερον καὶ τὸ ἄλλο καὶ οὐκ ἔχουσι τὴν συνήϑη δια- 

30 φοράν. σημειωτέον δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὅτι ἐπίσης τῷ ἄλλα μὲν κεύϑοντα, ἄλλα δὲ βάζοντα, μιση"τέος xcà So 
ὁ xara παλαιὰν ἱστορίαν χελεύσας Θεόδωρος πλέον μὲν ἔχειν, ἐπαινεῖν δὲ τὸ ἶσον" ἔτι δὲ xai Xogo- 
κλῆς γνωματεύσας τὸ. σὺ δ᾽ αὐτὸς, ὥς περ οἱ σοφοὶ, τὰ μὲν δίκαι᾽ ἐπαίνει, τοῦ δὲ κερδαίνειν. ἔχου" 
χαὶ τὸ, “μηδὲν εἶναι ῥῆμα σὺν κέρδει xaxov. ταῦτα δὲ οὐκ ἐξ ὀρϑοῦ παραινοῦνται, ἀλλὰ χατά τινα 
εἰρωνιχὴν βαρύτητα. διό περ οὐδ᾽ ἂν μισοῖντο ἁπλῶς οἱ ταῦτα εἰπόντες οἷα τινὲς πονηροδιδάσκαλοι. 
( Vers. 515.) Ὅτι ᾿Οδυσσέως εἰπόντος 70i τῷ Αχιλλεῖ, ὡς εἰ τὸν βασιλέα μισεῖς, ὅμως ἐλέησον τοὺς 

᾿“χαιοὺς, οἷς καὶ οἱ πρέσβεις "οὗτοι συνεισάγονται, ὁ ̓ Δχιλλεὺς οὔτε τῷ βασιλεῖ πεισϑῆναι φησὶ οὔτε áo 

τοῖς ἄλλοις “Ελλησι. καὶ τοῦτο ἢν τὸ ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν. φησὶ γάρ" οὔτε μέ γ᾽ ̓ Δτρείδην ᾿4γαμέμνονα 
πεισέμεν οἴω, οὔτ᾽ ἄλλους ᾿ΑΙχαιούς. εἶτα xol αἰτίαν τοῦ λόγου ἀποδιδοὺς ὀνειδίζει ἀχαριστίαν τοῖς 
“Ἕλλησιν, εἰπών" ( Vers. 517.) ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἧεν μάρνασϑαι δηίοισιν ἐπ᾿ ἀνδράσι νωλεμὲς 

80 αἰεὶ, τουτέστι, διότι οὐκ ἔγνων μοι χάριτας οἱ ᾿Δ'χαιοὶ προπολεμοῦντι αὐτῶν. Καὶ ὅρα ὡς ἡρμήνευσε 
ο΄ τὸ νωλεμὲς διὰ ταὐτοσήμου τοῦ αἰεί. ἔστι δὲ καὶ ᾿Αττιχὸν τὸ σχῆμα, “ὅμοιον τῷ, λίαν πάνυ, καὶ τοῖς 50 

τοιούτοις. ( Vers. 318. sqq. ) εἶτα ἐνδειχνύμενος τὴν τοῦ λέγειν δύναμιν ὁ Ou ηρικὸς ̓ ἀχιλλεὺς ἄλλως 
τὸ αὐτὸ νόημα μεταχειρίζεται χαὶ τρισάκις αὐτὸ στρέφει παραφράζων xai ̓ μεταποιῶν ἐν σχήματι ἐνδια- 
ϑέτου γοργότητος κατὰ τὸ ἀσύνδετον, καί φησιν & περ εἴποι ἂν ἅπας μὴ λαμβάνων ἀξίας τῶν πόνων 
ἀμοιβάς" ἴση μοῖρα μένοντι xal εἰ μάλα τις πολεμίζει. χαὶ τοῦτο δὲ ἀχαριστίαν τῶν ᾿᾿χαιῶν κατὴ- 

54 γορεῖ" xci πάλιν, ἐν δὲ [ἢ ti τιμῇ ἡμὲν κακὸς ἠδὲ χαὶ ἐσϑλὸς" καὶ πάλιν; χάτϑαν᾽ ὁμῶς ὃ T. ἀεργὸς 
ἀνὴρ *ó τὲ πολλὰ ἐοργώς. “Σημείωσαι δὲ ὅτι ἡ ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι. τρισὶ στίχοις ταὐτολογία ϑυμικὴ φρά- 60 

σις ἐστίν. ἔϑος γὰρ τοῖς ϑυμουμένοις ταὐτολογεῖν. τὸ δ᾽ αὐτὸ αἴτιον καὶ τοῦ κατὰ στίχον ἔννοιαν 
ἀπαρτίζεσθαι. οὐ γὰρ μακρὰ τὰ κῶλα τοῦ λόγου τοῖς διακοπτομένοις τὸ πνεῦλμα ϑυμῷ. ( Vers, 315.)753 

4o loréov δὲ καὶ ὅτι ὃ τοιοῦτος ϑυμὸς καὶ εἰς ἀμφιβολίας σχῆμα τὸν yin κατέῤῥιψε, μὴ σκεψάμενον 

| ὀρϑολεκτῆσαι ἐν τῷ, οὔτε ἐμὲ “γαμέμνονα πείσειν ὀΐω, οὔτ ̓ ἄλλους Δαναούς. ὀρϑὴν μὲν γὰρ μέαν 

| — ἐγγοίαν ἔχει, ὡς οὔτε ὁ ̓ Δγαμέμνων οὔτε οἱ ἄλλοι πείσουσί ut. ἀναφαίνεται δὲ διὰ τὰς συχνὰς αἰτια- | 

: 
| 
| 

τιχὰς χαὶ ἑτέρα ἔννοια τις ἀπεμφαίνουσα, οἷον ὅτι οὔτε ἐγὼ οὔτε οἱ ἄλλοι πείσομεν τὸν βασιλέα" καὶ 

ἄλλη δὲ τοιαύτη, ὡς οὔτε ἐμὲ οὔτε τους ἄλλους A"; χαιοὺς ἰσχύσει πείσειν ὁ ̓ 4γαμέμνων. καινὸν δὲ οὐδὲν 

τοιαύτας ἐν σχεδιασμῷ ἀμφιβολίας. παρεισπίπτειν y ὕπου γε καὶ ἄλλως τοιαῦτα συγχυροῦσιν. τὸ γοῦ v, 

ὦ Ζεῦ, γένοιτο καταβαλεῖν τὸν σῦν ἐμὲ, παράγεταί τισιν εἰς τοιοῦτον παράδειγμα, ὡς δῆϑεν τινὸς 

c 
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εὐξαμένου ἢ τὸν σὺν xata. ̓ ητικὸν αὐτοῦ yevéa at ἢ ἀνάπαλιν αὐτὸν τοῦ συύς. οὕτω δὲ χαὶ προ ὀλίγων 

ἐν τῷ, ϑεοῖσι δὲ ϑῦσαι ἀνώγει Πάτροκλον Aie, οἱ xatf Ὁμήρον ἀστεϊζόμενοι ἔσχισαν διχῇ τὸ 

νόημα τοὺ ῥητοῦ. ἔστι γάρ, φασι , YOIOGL , xad καὶ ποοεδηλώΐλῃ, ὡς ἀνώγει Apes ϑεοῖς ϑύῦσαι 

τὸν ΠΙ|ἀτροκλον αὐτὸν ϑύτην γενόμενον, «αἱ αὖ, ὅτι ἐχέλευσέ τισι τὸν Πάτροκλον εἰς ϑύμας ὑεοῖς 

2o ϑέσϑαι. τοῖς "δὲ τοιούτοις ἔσται τοιόνδε τι τριχῇ χατ ᾿ἀμφιβολίαν παῖξαι καὶ uet ' oMya ἐν τῷ, δώ- 

δεχα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξα. ἢ γὰρ πόλεις ἀλάπαξα σὺν δώδεκα ναυσὶν, ἢ δώδεκα πόλεις σὺν 

ναυσί. xat τοῦτο διχῶς" ἢ γὰρ δωώδεχα πόλεις σὺν καὶ ταῖς αὐτῶν γαυσὶ, jj δώδεκα πόλεις νησιωτικὰς 

μετὰ τῶν ἐμῶν νηῶν. τοιούτων δὴ χαὶ τούτων ὄντων, ὅρα ἐν τῷ, καὶ εἰ μάλα, τις πολεμίζεν, τὴν 

ἐξαλλαγὴν τοῦ σχήματος. τὸ μὲν γὰρ ἀχκόλουϑον ἣν ἴση μοῖρα τῷ μένοντι καὶ τῷ μάλα πολεμίξοντι. 

ὁ δὲ λογίως τὸ σχῆμα μετήλλαξεν εἰς τὸ συγγενές. ᾿ἰστέον γὰρ ὅτι αἱ μετοχαὶ ovalis εἰς τοιοῦτον 

σχῆμα μεταλαμβάνεσϑαι, οἷον, ἀρισεεύων τις τιμᾶται" τοῦτο γὰρ ταὐτὸν ἐστὶ τῷ, εἰ ἀριστεΐει τις, 

τιμᾶται" χαὶ οὐδεὶς κοιμώμενος τρόπαιον ἱστᾷ, 0 πὲρ ἰσον δύναται τῷ, οὐδεὶς ἐὰν κοιμᾶται τρόπαιον 

ἱστᾷ. οὕτως οὖν καὶ τὸ, ἴση μοῖρα τῷ μάλα πολεμίζοντι, ταὐτὸν jv τῷ, ἐὰν μάλα πολεμίξῃ. τάττει 

δὲ πάντως ἐν τοῖς μάλα πολλὰ πολεμίζουσιν ἑ ἑαυτὸν c ̓ ἡχιλλεὺς, ὥς περ ἐν τῇ μοίρᾳ τῶν μενόντων τοὺς 

ἀμφὶ τὸν βασιλέα. ἔτι δὲ καὶ ἐν τῇ τῶν χαχῶν καὶ ἐν τῇ τῶν ἀεργῶν, ἤτοι ὀλιγοεργῶν, οἷς ἀντίϑετος 

ὁ πολλὰ ἐοργὼς, ὃς καὶ παρίσωσίν τινα ποιεῖ μετὰ τοῦ ἀεργός. (Vers. 318.) Τὸ δὲ μένοντι πολὺν ἔχει 
30 γοῦν. δηλοῖ "γὰρ χαὶ ἡλικίαν ἄχρηστον, καὶ γεωργοὺς, καὶ βαναυσοεργοὶς, καὶ ὅλως πάντας ἀπολέμους, 

ἤδη δὲ εὐφήμως χαὶ λειποτάκτας xci ἄλλους δειλούς. οὗτοι »γὰρ πάντες, μένουσιν oU πολεμοῦντες. 

ὅτι δὲ ἐν τοῖς μένουσι τάττει καὶ τὸν βασιλέα, δηλοῖ ἐν οἷς προϊὼν ἐρεῖ ὅτι ὃ ̓ Πτρείδης quive παρὰ 

γαυσὶ παῦρα δασάσκετο, πολλὰ δ' ἔσχεσκε. ( Vers. 520. ) Τὸ δὲ ἔοργα καὶ ἐοργὼς ἀπὸ τοῦ ἔργω ῥήμα- 

τος γίνεται, ὡς ἀπὸ τοῦ ἕἔλπω τὸ ἔολπα. τῶν δὲ εἰρημένων τριῶν ἐπῶν τὸ μὲν ἴση μοῖρα καὶ ἑξῆς, καὶ, 

ἐν δὲ ἢ] τιμῇ καὶ ἑξῆς . περὶ τὰ κατὰ ζωὴν στρέγεται, ὁ δὲ τρίτος στίχος περὶ τὰ ἐν τῷ τέλει τοῦ ζῆν, 

ποιχιλλομένου καὶ οὕτω τοῦ ποιητοῦ. καὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν, τὸ μὲν ἴση; μοῖρα μένοντι καὶ ἑξῆς, ἐκ πο- 

σύτητος εἴληπται τοῦ κατὰ γέρας, τὸ Ós ἐν ^] τιμῇ καὶ ἑξῆς ἐκ ποιότητος τῆς κατὰ τιριην., τὸ δὲ χκάτ- 

ϑαν᾽ ὁμῶς καὶ ἑξῆς ἐκ τοῦ κατὰ βίον πέρατος. ( Vers. 321.) Ὅτι ᾿ἀχιλλεὺς τὸ ἑαυτοῦ αὔταρχες δει- 

χνύων, ἔτι δὲ καὶ τὸ φιλοχίνδυνον καὶ φερέπονον. φησὶν ὅτι οὐδέτι μοι περίχειται ἀντὶ τοῦ περισσόν τι 

χαὶ ὡς χειμήλιον χεῖται, ἐπεὶ πόϑον ἄλγεα ϑυμῷ, αἰεὶ ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν. Ἔνϑα 

ὅρα ὅτι Ὁμήρου ἐν τῷ, χειμη λιά τε πρόβασίν τε, ὁρίσαντος τὸν πλοῦτον γοργῶς ἐν ἀκινήτοις xci αὐτοχι- 

4o νήτοις ἀν"τιϑετιχῷ σχήματι, ἀντίχειται γὰρ τοῖς χειμιένοις τὰ προβαίνοντα, τὸ οὐ περίκειται οὐδετέρου 

pue TOY ᾿Αχιλλέω" χειμιήλιά τε γὰρ αὑτῷ κεῖται, εἰ καὶ μὴ περιττὰ, καὶ πρόβασιν δὲ ἔχει τὴν ἐν 

ζῴοις δηλαδὴ σπουδὴς ἀξίοις . οὐδόλως γὰρ ἀπέφησε ταύτην ὃ ἥρως. ἐπὶ δὲ τούτοις ὃ ᾿Αχιλλεὺς λέγ e 

xci παραβολὴν ταύτην᾽ ( Vers. Od ) ὡς δ᾽ ὄρνις ἀπτῆσι γεοσσοηῖσι προφέρῃσι μάσταχα, ἐπεί XE 

λάβησι , χκαχῶς δ᾽ ἄρα οἱ πέλει αὐτῇ, οὐ γὰρ ἀπόνως ὡς τὰ τετράποδα γάλακτι τρέφειν ἀλλὰ τῷ στό- 

ματι zeuvovoa, ὡς χεὶ ἐγώ, φησι, πολλὰς μὲν ἀὕὔπνους νύχτας ἴαυον, ἤματα δ᾽ αἱματόεντα διέπρησ- 

σον πολεμίζων. Καὶ € ὅρα ὕπως οὐχ ̓ ἁπλῶς νεοσσοῖς εἰχάζει τοὺς ᾿“χαιοὺς, ἀλλὰ καὶ ἀπτέροις, ὑπερεξαί- 

gov uiv ἑαυτὸν, δι ληεο δὲ τοὺς ἄλλους. καὶ ὡς αἰεὶ τοῖς πολέμοις παραβάλλεσϑαι ὁμολογεῖ, 

οὐκ αἰδούμενος εἴ πὲρ ὃ βασιλεὺς ὠνείδισέ που αἰεὶ αὐτῷ φίλην εἶναι τὴν ἔριν καὶ τοὺς 7 πολέμους E 

( Vers. 522.) Παροβάλλεσϑαι δὲ τὸ παρατιϑέναι χαὶ παραῤῥίπτειν, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἰδιωτικὸν παρά- 

BAuue. Σημείωσοι δὲ χαὶ ὅτι τῶν ΕΜ: ἑἰπόντων δοκεῖν τὰ ἀπαρέμφατα ὀνόματα ῥημάτων εἰναι, 

συγχροτεῖται πολλαχοῦ ὃ lóyog xci ἐκ τῶν TOU ποιητοῦ, οἷον ὅτε εἶπεν. ὡς προτρέχει ὀνείδεα μυϑής 

50 σασϑαι, ἤγουν προτρέχουσιν κὕβρεις τοῦ μύϑου. καὶ νῖν δὲ παραβαλλόμενός, φησι, πολεμέξειν: ἤγουν 

παραῤῥίπτων ἑαυτὸν τῷ πολέμῳ. ari δὲ γίνεται παρὰ τὸ πτῶ πτήσω πτὴν χαὶ ἀπτὴν, ὡς περ 

παρὰ τὸ ἔχω ἀεχὴν xci συναιθρέσει ἀχὴν ὃ ὃ πτωχὸς, ὃ μηδὲν € ἔχων. νεοσσὸς δὲ ὃ νέον ἤγουν νεωστὶ σευό- 

μενος καὶ κινούμενος, ἢ 0 νέον ὀσσόμενος ἤτοι φῶς βλέτων. ἀλλ οὕτω μὲν εὔλογος 5 τῶν Óvo σίγμα 

γραφή. εἰ δὲ παρὰ τὸ νέον σεύεσϑαι γίνεται, τότε τὸ πρῶτον o ἐχ τοῦ ν ἀμεταβόλου τέτραπται, ὡς 

χαὶ ἐν τῷ πασσυδίη καὶ ἐν τῷ σύσσιτος. οἱ δὲ παλαιοὶ γράφουσι καὶ οὕτως. ὀρνίϑων τὰ ἐν ὄψει ἤδη 
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ὄντα, νεοττοὶ, κατὰ δέ τινας ὀρτάλιχοι. ᾿ἡχαιὸς δὲ σχληρότερον é ἔφη τὸ, χάσχοντα λιμῷ μόσχον ὡς 
χελιδόνος, δέον ὃν εἰπεῖν νεοττὸν, ἢ γοῦν ἀλλὰ χελιδονιδῇ. ἐπεὶ ὡς πὲρ χηνιδεῖς ay aro καὶ περδικε- 

δεῖς καὶ χορωνιδεῖς καὶ ἱερακιδεῖς καὶ περιστεριδεῖς οἱ χηνῶν καὶ περδίκων καὶ τῶν ἑξῆς γόνοι, οὕτω 

xai χεδιδονϊϑεῖς οἱ τῶν χελιδόνων. Τὸ δὲ προφέρῃσι καιρίως μὲν ἔχει τὴν πρόϑεσιν. ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν 

χειρὶ διδόντων ἀγαϑὴ λέξις τὸ προχειρίξεσθϑαι τι, οὕτως ἐπὶ ὀρνίϑων φερόντων ἐν στόματι τὸ τρέφον 

τὰ νεογνὰ κυριολεκτεῖται τὸ προφέρειν τροφήν. πέφρασται δὲ κοινότερον ἐνεργητικῶς. ἄλλως γὰρ οἱ 

"Arrixoi *ngogépaDort. φασιν, ὡς περ xoi φέρεσϑαι, τὸ προφέρειν καὶ φέρειν. “Σοφοχλῆς γοῦν δύο 60 

φησὶ φέρῃ δωρήματα ἀντὶ τοῦ φέρεις. (Vers. 324.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι οὐκ ἂν εἴη ἄχυρον οὐδὲ εἴ τις 

εἴπῃ τὸ προφέρειν μάσταχα προΐοχεσθαι τροφήν. μᾶσταξ δὲ νῦν μὲν τὸ μασημα ἤγουν ἡ μεμασημένῃ 

τροφή. ἐν ᾿Οδυσσείᾳ δὲ χαὶ τὸ στόμα οὕτω λέγεται ὡς αἴτιον μασήσεως. φησὶ yep nagraxa χερσὶ 

πίεξεν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ μασῶμαι ῥῆμα καὶ τὸν μαστὸν παράγει τὸν διὰ τοῦ G καὶ T γραφόμενον. 
ὃ μέντοι διὰ τοῦ Ü μασϑὸς 57 συνήϑη τροπὴν ix τοῦ ἀντιστοίχου T ἔπαϑεν )j ἐκ τοῦ μαζὸς, εἶτα Αἰο- 

λικῶς μασδὸς, ngoi Oi, κῶς xai τοῦ Ó ἐν πολλοῖς τρεπομένου εἰς ϑ', xaO a ἑτέρωϑι δηλοῦται.784 

(Vers. 325.) "Tavav δὲ ποτὲ μὲν ἐπὶ ὕπνου καὶ ἀνακλίσεως τιϑεσϑαι δοκεῖ, οἷον, τὴ παριαύων τερ- 

πέσϑω, ἡγοὺν παρακοιμά μένος. ὡς ἐπιπολὺ δὲ ἡ λέξις ἐπὶ διατριβῆς, ἃ ὃ ἐστιν ἀργίας, λέγεται. ὅϑεν 

χαὶ ἐνιαυτὸς ὁ μακρὸς χρόνος καὶ πολλὴν ἔχων διατριβιν. διὸ χαὶ τὸ, ἐτέων ἐνιαυτοὺς, ἀντὶ τοῦ δια- 

τριβὰς γοοῦσι τινές" καὶ τὸ ̓  γύχτας οὖν ἀὕπνους ἰαύειν ἀντὶ τοῦ διάγειν, διατρίβειν. πῶς γὰρ ἔστι 

τὸν ἀῦπνον νύχτας ἰαΐξιν, ἤγουν χοιμᾶσϑαι; (Vers. 526.) Aiuarócvra δὲ ἤματα κυρίως τὰ ἐν 

τῷ φιλαιμάτῳ πολέμῳ. διὸ καὶ ἐπάγει πρὸς σαφήνειαν τὸ πολεμίζων. ἄλλως γὰρ αὔϑαδες ἔστιν ἦμαρ 
αἱματόεν εἰπεῖν τὸ μὴ κατὰ πόλεμον. Σημείωσαι δὲ ὅτι Ὅμηρος μὲν χἀνταῦϑα, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, 
τὸ αὔϑαδες τῆς γραφῆς ἀπηνήνατο προσφυῶς τῷ λαλοῦντι σεμνῷ προσώπῳ. οἱ δὲ us" Ὅμηρον ἀφει- 
δῶς ἔπαιξαν ἐν τοιαύταις ἐννοίαις ἄλλα τε καὶ τὸ, καταπίνομεν δορατίων λείψανα χατεαγότα,, ἀσπί- 
δας δὲ προσκεφάλαια καὶ ϑώρακας ἔχομεν, πρὸ ποδῶν δὲ σφενδόνας xci τόξα, καταπέλταις δὲ στε- 
φανούμεϑα"’ καὶ πάλιν τοῦ δεῖνος κύλιξ αἰχμὴ, κόμη δὲ τόξα, καὶ ἀλαλὴ μῖρον. εἰ δὲ καὶ Ὅμηρός 10 
που roig ἀμφὶ τὸν Διομήδην ὑπὸ κρασὶν ἀσπίδας ἔχειν ἔφη αἰϑριοκοιτοῦντας, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο σωφρό- 
νως xci μετρίως, καὶ οὐδὲ πρὸς παίγνιον εἴρηται. Διαπρήσσειν δὲ κυρίως μὲν ini περάματος ϑαλάσσης. 
καταχρηστικῶς δὲ xci ἐπὶ γῆς" οἷον, διέπρησσον πεδίοιο. ᾿Ενταῦϑα δὲ διαπρήσσειν λέγει τὸ ἁπλῶς 
διαγύειν xoi οἷον διεξοδεύειν. ἔχει δέ πως τὸ ἀσφαλὲς ἡ λέξις ἐκ τοῦ αἱματόεντα, εἴ πὲρ ὑγρὸν μὲν τὸ 
αἷμα, ἐπὶ ὑγρᾶς δὲ κυρίως τὸ διαπρήσσειν, ὡς τὸ, ναῦς διαπρήσσουσα χέλευϑον. (Vers. 325. ) Ἰστέον 
δὲ xoi ὅτι τὸ, οὐδέ τί μοι περίκειται καὶ ἑξῆς, xai, πολλὰς μὲν ἀὔπνους νύκτας ἴαυον καὶ τὸ ἑξῆς, 

πένητι πολυπαϑεῖ ἀριστεῖ πρέπει ῥηϑῆναι κατὰ καιρόν. (Vens. 327.) '0r. ϑυμούμενος ὁ ᾿Δχιλλεὺς 

λέγει τι xai παρὰ τὴν ἀλήϑειαν ἐν τῷ εἰπεῖν μάχεσϑαι αὐτὸν τοῖς Τρωσὶν ἕνεχα τῶν ᾿“βλληνιχῶν 
γυναικῶν. πάντως γὰρ διὰ μίαν τὴν “δλένην d ἐμάχετο; οὐ διὰ πολλάς. φησὶ γὰρ, μαρνάμενος ὑάρων 
ἕνεχα σφετεράων, 0 περ μετ᾽ ὀλίγα μερικεύων φησίν" ἢ μοῦνοι φιλέουσιν ἀλόχους ᾿4τρεῖδαι; οἱονεὶ 
διορϑούμενος, ὡς οὐ διὰ τὰς τῶν ἄλλων γυναῖκας, ἀλλὰ διὰ τὰς τῶν ᾿Ατρειδῶν μάρναμαι, εἰ καὶ μετ᾽ 

ὀλίγα Ἀδιαρϑροῖ αὐτὸ τὸ ἀληϑὲς, εἰπὼν Ἑλένης ἕνεκα τὸν στρατὸν συναχϑῆναι, ὑποκαταβὰς ix τοῦ 20 

χοινοῦ εἰς τὰς τῶν Arouüev, κἀχεῖϑεν εἰς τὴν “Μλένην. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐντεῦϑεν ὃ “Σοφοκλῆς μεϑοδευ- 

ϑεὶς ποιεῖ τὸν Τεῦχρον λέγοντα τῷ ̓ 4γαμέμνονι, ὅτι ὃ “ἴας διὰ τὴν αὐτοῦ γυναῖχα ἐν Τροί: " ἐμάχετο, 

ταὐτὸν τι λογισάμενος τὸ, διὰ τὴν αὐτοῦ, xai τὸ, διὰ τὴν τοῦ Μενελάου τοὺ ἀδελφοῦ. Ὅαρ δὲ, ὡς 

χαὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται, 1j γυνὴ, ἐκ τοῦ Gl. τὸ συζευγνύω, ἐξ οὗ ἄορ, καὶ μεταϑέσει ὕαρ, ἵνα μὴ 

συνεμπίπτῃ πρὸς τὸ ἄορ τὸ ξίφος, ἡ γενικὴ ὔαρος, πληϑυντιχὸν ὄ ϑαρὲς, ὅϑεν κατὰ χρᾶσιν ὧρερ, καὶ 

(toL ταῖς γυναιξὶν, ὡς ἑτέρωϑε: πεποίηται. ἐκ δὲ τοῦ ῥηϑέντος ἀείρω γίνεται καὶ παραείρω τὸ δαρρς 

ξεύγνυμε, ἐξ οὗ παρίορος, ὡς καὶ αὐτό που δηλοῖται, ὃ xci παράσειρος, ἔτι δὲ χαὶ σειραῖος παρὰ Xo- 

φοχλεῖ. ὅτι δὲ € ὄαρ xat ἀρσενικῶς προφέρεται ἐπὶ ἀνδρὸς, καὶ ὡς ἐχεῖϑεν καὶ ὀαρίζειν τὸ φιλιχὼς ὁμιλεῖν, 

καὶ Διὸς ὀαριστὴς ὁ ὁμιλητὴς, 0 ἐστι φοιτητὴς, χαϑότι χαὶ συνουσίαι φιλοσόφως αἱ τοιαῦται ὀαρι- 

στύες λέγονται, οὐδ᾽ αὐτὰ σεσίγηνται. (Vers. 528.) Ὅτι σεμνῶς ἐλλαμπόμενος οἰχείοις κατορϑώ- 
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$0 μᾶσι xara τινα συγγραφὴν ὃ λαμπρὸς ᾿“Ιχιλλεὺς καὶ οὕτω μεγαλείως καὶ δίχα wo yov περιαυτολογῶν 
φησίν" ὡς δώδεκα δὴ ξὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ᾽ ἀνϑρώπων, πεζὸς δ᾽ ἕνδεκά φημι κατὰ Τροίην ἐρίθω- 
λον" τάων ἐκ πασέων κειμήλια πολλὰ χαὶ ἐσϑλὰ ἐξελόμην, κατ᾽ ἐξαίρετον δηλαδὴ, καὶ πάντα φέρων 
Ayouéuvov. δόσκον, 0 ἐστιν ἐδίδων" 0 δ᾽ ὄπισϑε μένων παρὰ νηυσὶ δεξάμενος διὰ παῦρα δασάσκετο, 
πολλὰ δ᾽ ἔχεσχεν, ἄλλα δ᾽ ἀριστήεσσι δίδου δῶρα καὶ βασιλεῦσι, καὶ ἑξῆς. Καὶ ὅρα Oti εὐχαιρήσας 
ὃ ποιητὴς ἀριστείας τοῦ ᾿Αχιλλέως παλαιὰς ἱστόρησε πρὸ τοῦ δεκάτου γενομένας ἔτους. ἐνταῦϑα δὲ 
ἱστορεῖ χαὶ ὃ γεωγράφος, ὅτι ᾿ΑἸχιλλεὺς τειχήρεις ὁρῶν τοὺς ̓ Ιλεέας ἔξ ἔξω ἐποιεῖτο τὸν πόλεμον xal περιιὼν 
ἀφηρεῖτο τὼ κύχλῳ, καὶ OTt Τροίαν ἐνταῦϑα λέγει οὐκ αὐτὴν τὴν πόλιν ὡς ἐν τῷ, Τροίην εὔπυργον 

ἕλητε, ἀλλ ὡς ἐκ μέρους τὴν πεπορϑημένην ὕλην ἤπειρον, ἧς ὅτι ἐννέα δυναστεῖαι, ἐν τῷ τέλει που 
τῆς ᾿Ιλιάδος λεχϑήσεται. χρῆσις δὲ Τροίας τοιαύτης καὶ ἐν τῷ, ἐν Τροίῃ γὰρ πρῶτον ὑπέσχετο καὶ 

χατένευσε, καὶ ἐν τῷ, αλλ' ὅτε δὴ Τροίην i&ov ποταμώ vs ῥέοντε. (Vers. 529.) Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦϑα 
τὸ φημὶ ἀξιωματικῶς λεχϑὲν καὶ oUy' ὡς ἐπὶ ἀμφιβολίᾳ καὶ ἐνδοιασμῷ. οὕτω καὶ Ησίοδός φησι τὸ, 

4ρ ἔνϑα us φημὶ ὕμνῳ νικήσαντα. (Vers. 331.) Τὸ δὲ δόσχον ποιηταῖς μόνοις ἀπρέσκουσα λέξις, ὡς 
χαὶ τὸ δασάσχετο καὶ τὸ ἔχεσχεν. οὐκ ἀνάλογον δὲ τὸ δόσχον, ὡς ἐκ τοῦ δῶ δώσω" παρελήγετο γὰρ ἂν 
τῷ ὦ μεγάλῳ κατὰ τὸ βιώσχω πτώσχω τιτρώσχω καὶ τὰ ὕμοια. ( Vers. 332.}᾽ Ev δὲ τῷ, ὄπισϑε μένων, 
μένειν μὲν τὸ ἀργεῖν, ὡς xot πρὸ ὀλίγου. τὸ δὲ ὄπισϑεν ἐντρεπτικόν ἐστιν, ὡς ̓ Αχιλλέως uiv προμα- 
χοῦντος, τοῦ δὲ βασιλέως οὐδὲ οὐραγοῦντος, ἀλλὰ ὄπισϑεν μένοντος. (Vers. 351.) Τὸ δὲ, πάντα 
φέρων δόσχον, ἐλευϑερίου ἤϑους καὶ εὐγενοῦς, εἴ γε μηδέν τι τῶν τοσούτων καὶ τοιούτων ὃ ἥρως πα- 
ρενοσφίζετο. κειμήλια δὲ ἐκεῖνα καὶ πολλὰ καὶ ἐσθλὰ καὶ οἷα ἐξέλοιτ᾽ &v τις. αὐτὸ δὲ τὸ φέρων τοῦ 
παραβολίκοῦ προφέρειν ἔγεται. ὡς γὰρ χελιδὼν προφέρει μάστακα γεοσσοῖς, οὕτως “Ἀχιλλεὺς πάντα 
φέρων ἐδίδου τῷ βασιλεῖ. (Vers. 335.) Τὸ ài, διὰ παῦρα δασάσκετο, διασαφεῖ τὸ δημοβόρον, 
0 προωνειδίσϑη ὃ βασιλεὺς, ὡς ἐχ πολλῶν ὀλίγα ἐπιμερίζων τοῖς Agel. (Vers. 334.) Εν δὲ τῷ, 
ἀριστήεσσι. xot βασιλεῦσιν, ὅρα τὴν διαφοράν. οὔτε γὰρ ἐξ ἀνάγκης οἱ ἀριστεῖς βασιλεύουσιν, οὔτε 
βασιλέως τὸ ἀριστεύειν ἐστί. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι τὰ μὲν ἀριστεῦσι καὶ βασιλεῦσι διδόμενα δῶρα ἦν, 
τὰ δὲ εἰς τὸ κοινὸν δασμός. διὸ δασάσχετο εἰπὼν ἐπάγει" ἄλλα δὲ τοῖς 7 προέγουσιν ἐδίδου δῶρα. Ση- 

50 μείωσαι δὲ ὅτι τε τὰ ἐν ταῦϑα xarà τοῦ ̓ “γαμέμνονος εἰς πλάτος ῥηϑέντα καὶ ἐν τῇ «€ ῥαψῳδίᾳ στε- 

γολογεῖταν κατά τινας ἐμφάσεις, xci ὅτι μυχτῆρα ἔχουσί τινα κατὰ τῶν βασιλικῶν δώρων. οἱονεὶ γὰρ 
ἐμφαίνει μηδέν τι τῶν βασιλικῶν προσδεῖσϑαι δώρων αὐτὸς, ὃς φϑάσας μυριοπλάσια ἐχείνῳ προῦξέ- 
vot. δῆλον γὰρ ὡς ὃ τοσαύτας ἀλαπάξας πόλεις σύν τε ναυσὶ καὶ πεζὸς μυρία ἐκεῖϑεν ἤγαγε, ϑεω- 
ρούμενα ἔν te χρυσῷ xot λοιποῖς μετάλλοις, καὶ σχεύεσι δὲ καὶ ἵπποις, καὶ γυναιξὶ, καί γε πόλεσι, 
ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν πτολιέϑροις, ὡς ὃ βασιλεὺς ἔφη. (Vers. 535.) Ὅτι λυπεῖ τὸν ᾿Αχιλλέα ὥς περ τὸ 
μηδέν τι περικεῖσϑαι αὐτῷ εἰς κειμήλιον, χαϑὰ προεῤῥέϑη, οὕτω καὶ εἰ τοῖς μὲν ἄλλοις τὰ γέρα ἔμπεδα 
κεῖται, ἤγουν χειμηλιοῦνται, ἐμεῦ δ᾽ ἀπὸ μόνου, φησὶν, goi εἵλετο ὃ βασιλεὺς, ἤγουν ἀφείλετο. 

ὃ χαὶ ἐφερμηνεύων βαρέως φησίν" ἔχει δ᾽ ἄλοχον ϑυμαρέα, xal κατωτέρω δὲ λέγει ὡς ἐκ χειρῶν. γέρας 

εἵλετο χαί n ἀπάτησε. Kolo ὕρα ὅτι ré ἐν τῷ, εἵλετο, οὐ πρυσέϑηχε τί ἀφείλετο, ὃ βασιλεὺς, ἀλλ ἀφῆκεν 

αὐτὸ κατὰ πολλῶν νοεῖσϑαι. καὶ ὅτι τὴν παλλακὴν ἄλοχον εἶπεν αὐξάνων τὴν τοῦ Pdakue ἀδικίαν, 

θο καὶ οὐχ ̓ἁπλῶς ἄλοχον, ἀλλὰ καὶ ϑυμήρη, ὃ 0 πὲρ ἐφεξῆς ἑρμηνεύων λέγει" ἣν ἐκ ϑυμοῦ γί *1s0y , ὡς 
ταὐτὸν OY εἰπεῖν ϑυμαρέα, ἤγουν ἀρέσκουσαν τῷ ϑυμῷ, καὶ ἣν ἐκ ϑυμοῦ φίλεον. καὶ γὰρ φιλιώσεως 

σημαντικὴ λέξις χαὶ τὸ ἀρέσαι, 0 xci ἀρέσασϑαι λέγεται, ὅϑεν χαὶ ὃ ϑυμηρὴς σύγκειται, xci ὃ ϑυμα- 

ρής. ζητητέον δὲ περὶ τοῦ τόνου, μή ποτε ἐφείλῃ προπαροξύνεσθϑαιν τὸ OuuapEr: ἐπεὶ γὰρ εὕρηται τὸ 

ϑυμῆρες βαρύτονον, ὡς τὸ, ϑυμῆρες χεράσασα, βαρύνοιτο ἂν ἴσως καὶ ὃ ϑυμήρης ἀναλόγως χαὶ 
3 ϑυμήρης, ἀχολούϑως δὲ χαὶ ἡ ϑυμάρης. (Vers. 537.) Ὅτι μαλακῷ στρατιώτῃ ἐπιλεχϑείη, E τὸ, 

7591], ἤγουν ταύτῃ, παριαύων τερπέσϑω. TL δὲ δεῖ πολεμίζειν; ᾿ἀχιλλεὺς δὲ τοῦτο φησὶ πρὸς τὸν "τοῦ 

βασιλέως λόγον εἰπόντος ὑμόσειν μέγαν ὅρκον μή ποτε ἐπιβῆναι δὐνῆς » καὶ μιγῆναι τῇ Βρισηίδι, οἱονεὶ 
λέγων , τί μοι τοῦτο, εἴ περ οὐχ ἐμίγη αὐτῇ; μιγνύσϑω v ἔχει, ὡς ἀνωτέρω ἔφη. "Qr: ἀρέσχει τοῖς 
ῥήτορσι τὸν ἐρωτῶντα ov μόνον ἐν σχήματι διλημμάτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν ἁπλῇ ἐρωτήσει. δέον εἰγαι οὕτως 
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ἐρωτᾶν, ὡς μὴ ἂν δυνησομένου τοῦ ἐρωτωμένου ῥαδίως. ἀποχρίνασϑαι. διὸ χαὶ ᾿Αχιλλεὺς ἁπλὴν 
ἐνταῦϑα ἐρώτησιν προτείνει ἀναντίῤῥητον ταύτην" τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ᾽ ἀγείρας ᾿Ἡτρείδης 
ἢ ovy “Ελένης ἕνεκα ἡὐκόμοιο; πρὸς τοῦτο γὰρ οὐδεὶς ἀντερεῖ. ( Vers. 340, ) εἶτα πάλιν ὁμοίως 

ἐρωτῶν λέγει μετὰ βαρύτητος" ἢ) μόνοι φιλέουσ᾽ ἀλόχους μερόπων ἀνϑρώπων ᾿4τρεῖδαι; μεϑ' ὃ ὃ χατὰ τὸ 
σιωπώμενον ἀνανεύσας πρὸς τὸν λόγον χαὶ οὕτως οἷον ἀποφήσας, ὡς OU μόνοι ἀνϑρώπων αὐτοὶ φιλοῦσι 
τὰς ἑαυτῶν, ἐπάγει γνωμεχῶρ" ἐπεὶ ὅστις ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ ἐχέφρων τὴν αὐτοῦ ἄλοχον δηλαδὴ φιλέει 
χαὶ κήδεται. ὡς καὶ ἐγὼ τὴν, ἤγουν ταύτην, ἐκ ϑυμοῦ φίλεον δουριχτήτην nep ἐοῦσαν, ο ταὐτόν ἐστι 
τῷ αἰχμάλωτον. οὐκ αἰδεῖται δὲ Agde τὸν βασιλέα ταῦτα "λέγων. χἀχεῖνος γὰρ ἐν τῇ a ῥαψῳδίᾳ 

ἐμπαϑέστερα τούτων ἐλάλει περὶ δοριχτήτης τῆς Χρυσηίδος. ( Vers. 358. ) "Ioríov δὲ ὅτι xoi νῦν τὸ 
ἀνήγαγε λέξις ἐστὶ ναυτικὴ καὶ δηλοῖ τὸ ἀναπλέειν πεποίηκε. τὸ δὲ ἀγείρας παρακείμενον τῷ ἀνή- 

yayev παρήχησιν ποιεῖ. ἔστι δὲ οὐ ψεχτὴ αὕτη λέξις κατὰ τὸ ἕτερον ἀγείρειν, ἐξ οὗ ὃ ἀγύρτης γίνεται 
χαὶ ὃ μηναγύρτης. ( Vers. 341.) To à? ἀγαϑὸς καὶ ἐχέφρων ἢ) ταὐτά ἐστι 1) καὶ διαφέρει χαϑότι γενι- 
κώτερον ὃ ἀγαϑὸς τοῦ ἐχέφρονος. ( Vers, 242.) Τὸ δὲ, τὴν αὐτοῦ φιλέει, δέδωχε τῷ Σοφοκλεῖ μέϑο- 

δὸν εἰπεῖν ἐν Οἰδίποδι τῷ τυράννῳ ἐσχηματισμένως τὸ, τὴν δὲ σὴν ὁμοῦ γναίουσαν OU κατεῖδες. ἔνϑα 
δοκεῖ μὲν λέγειν ὃ Τειρεσίας ὅτι τὴν σὴν ὀργὴν οὐ “χατεῖδες τὴν σίμφυτόν σοι, ἀληϑῶς δὲ λέγει t ὅτι 
τὴν σὴν ἄλοχον οὐχ οἶδας, ἤγουν τὴν μητέρα σου; ἡ συμβιοῖς , 0 mto ὀκνήσας ἐκφῆναι εἶπε τὸ ὁμοῦ 
ναίουσαν, O0 ταὐτὸν ἐστι τῷ ὁμευνέτιν. χαὶ οὕτως ἐδήλωσε τό τε ἄψογον; ἤγουν τὴν συγγενῆ ὀργὴν, 

χαὶ τὸ ἀνόσιον, ἤγουν τὸ τὴν μητέρα σου τὴν σοὶ ὁμόχοιτον. ( Vers. 343.) To δὲ ἐκ ϑυμοῦ ἀντὶ τοῦ 

ἐχ ψυχῆς μέσης, ὃ καὶ ἐκϑύμως λέγεται xaT ἐπίτασιν προϑέσεως, ὁποῖον καὶ τὸ ἐκνομίως ἀντὶ τοῦ 

10 

λίαν καὶ ἕξω πάσης νομίσεως ἤγουν ὡς οὐκ ἂν τις νομίσειε. To μέντοι ἀπὸ ϑυμοῦ ἐναντίον *rovro 20 
ἐστὶν ἀντὶ τοῦ πόῤῥω ψυχῆς, ὡς τὸ ἀπὸ ϑυμοῦ à ἐμοὶ ἔσσεαι, ἐξ οὗ καὶ ἀποϑύμιόν που τὸ παρὰ τοῖς 
ὕστερον ἀχαταϑύμιον 1 ἤγουν μὴ κατὰ Ψυχήν. ( Vers. 340.) “Σημείωσαι δὲ χαὶ τὴν ῥηθεῖσαν ἀποσιώ- 

πησιν, πάνυ καινὴν ovoav. γοητέον γὰρ, ὡς προσεχῶς ἐῤῥέϑη, ἀνανεύσαντα τὸν pin xoi οὕτως 
ἀποφήσαντα καὶ αἰτίαν ἐπαγαγόντα τῆς ἀποφάσεως τὸ, ἐπεὶ ὅστις ἀνὴρ ἀγαϑὸς, τὴν ἑαυτοῦ φιλέει. 
( Vers. 344.) Ὅτι αὔξων ὁ ᾿ἀχιλλεὺς τὴν εἰς αὐτὸν βασιλικὴν ἀδικίαν λέγει τὸν βασιλέα ἐχ χειρῶν 
αὑτοῦ ἀφελέσϑαι τὴν Βρισηίδα χατά τινα βιαίαν καὶ ἀναιδῆ ἁρπαγήν. φησὶ γάρ' γῦν δ᾽ ἐπεὶ ix χειρῶν 
γέρας εἵλετο: rage 345.) Ὅτι ὃ μὴ ἐθέλων πεισϑῆναι τῷ ἀπατήσαντι ἐρεῖ χατὰ τὸν ᾿Αχιλλέα τὸ, 
viv δ᾽ ἐπεί μ᾽ ἀπάτησε, μή μεὺ πειράτω εὖ εἰδότος, οὐδέ με πείσει. καιρίᾳ δὲ λέξις τὸ ἀπατᾶν. διὸ 

χαὶ προϊὼν ἐπιμένει αὐτῇ ἐν τῷ, ἔλπεται ἐξαπατήσειν" xal, ἐκ γὰρ δή μ᾽ ἀπάτησε. πόϑεν δὲ ἡ λέξις 
γίνεται, δηλοῦται ἀλλαχοῦ. Ὅρα δὲ καὶ τὸ πειράτω ῥηϑὲν ἐνεργητικῶς. τοῦ δὲ ἀπατᾶν ὅτι προὔπάρχει 
ὁ πάτος καὶ τὸ πατεῖν, προδεδήλωται. χρῆσις δὲ αὐτοῦ καὶ map ᾿Ησιόδῳ ἐν τῷ, ϑέρεος δὲ γεωμιένη 
οὔ σ᾽ ἀπατήσει, τουτέστιν οὐ κακυγεῖ τὸν ἐν τῇ νειῷ πάτον σου, οὐδὲ βλάψει χα τὰ τοὺς ἔξω πάτου 3o 

πλανωμένους, ἀλλὰ δηλαδὴ ὠφελήσει. εἰκὸς δὲ! ἴσως ἀπατᾶν εἶναι καὶ τὸ βλάπτειν, Ἱ ἵνα ἢ ὡς περ μηνίω 

καὶ ἀπομηνίω τὸ αὐτὸ παρ᾽ Ὁμήρῳ, οὕτω καὶ ἀτῶ καὶ ἀπατῶ ἐπὶ ες αὐτῆς ἑρμηνείας. ( Vers, 346.) 
Ὅτι τοῦ βασιλέως εἰπόντος ἐν tij α' ῥαψωδίᾳ. ὡς πάρεισί μοι καὶ ἄλλοι, οἵ χέ με τιμήσουσι, λέγει νῦν , T g - Ὄντος EV τῇ ἃ ener ic, ὡς παρ μ , με τιμῇ ; ἀξγέι νι 

AJ , Ἁ - 3 — ^ , LI Pd hd , 

᾿Αχιλλεὺς βαρέως μάλα πρὸς ἐκεῖνο, ἀλλ Ὀδυσσεῦ, σὺν σοί τὲ καὶ ἄλλοις βασιλεῦσι φραζέσϑω, νήξσ- 
σιν ἀλεξέμεναι δήιον nUQ* καὶ οὐκ αἰδεῖται χαὶ τῶν φιλτάτων χαίρια καϑαπτόμενος, Ὀδυσσέως τε xal 
“ἴαντος, μυχτηρίζει δὲ καὶ τὴν τοῦ τείχους καὶ τῆς τάφρου ἐπίνοιαν xci οἷον ἀντιδάχνει τὸν Νέστορα 
πρὸ ὀλίγου εἰπόντα τούσδε δ᾽ ἔα φϑινύϑειν ἕνα καὶ δύο. ἐχείνου γὰρ βουλῇ καὶ τὸ τεῖχος γέγονε καὶ 
7 τάφρος. ( Vers. 348.) xoi πολὺν μὲν λέγει πόνον περὶ αὐτὰ γενέσϑαι, ἀνυσϑῆναι δὲ οὐδέν. φησὶ 
γάρ᾽ 5 μὲν δὴ μάλα πολλὰ πονήσατο νόσφιν ἐμεῖο, xai δὴ τεῖχος ἔδειμε, καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ᾿ αὐτῷ 
εὑρεῖαν, μεγάλην, ἐν δὲ σχόλοπας κατέπηξε' περὶ ὧν προγέγραπται. ἀλλ οὐδ᾽ ὦ ὡς δύναται σϑένος" Ἔκτο- 
ρος ἀνδροφόνοιο ἴσχειν. (Vere; 352.) εἶτα μεγαλαυχῶν λέγει καὶ οἷος ἦν ὁ "Exrap € ἕως αὐτὸς ἐπολέ- 
put. φησὶ y&o' ὄφρα δ᾽ ἐγὼ μετ᾽ ̓ Αχαιοῖσιν, ἤγουν ἐν ̓ Αλχαιοῖς 3 ἢ σὺν ᾿Δχαιοῖς, πολέμιξον, οὐχ ἐϑέ- 4o 
λεσχε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν ἽἜχτωρ, ἀλλ ὅσον ἐς Σκαιάς τὲ πύλας xci φηγὸν ἵχανεν. ἔνϑα ποτε 
οἷον, τουτέστι μόνον, ἐμὲ ὡς ἐν μονομαχίας λόγῳ ἔμιμνε, μόγις δέ μευ ἔχφυγεν ἑρμήν. καὶ ὅρα ὡς ix 
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παρόδου ἱστόρησεν Ὅμηρος τολμῆσαι ποτὲ τὸν Ἕχτορα ὡς εἰχὸς μονομαχῆσαι τῷ Ad. καὶ γίνεται 
πιϑανὴ ἐντεῦϑεν καὶ ἡ ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα τόλμα κατὰ τοῦ ̓ Αχιλλέως τῷ " Exropt. ( Vers. 347.) Περὶ 
δὲ Σ᾽ χαιῶν πυλῶν καὶ φηγοῦ ἐγράφη ἀλλαχοῦ. δῆλον δ᾽ ὅτι χαὶ τὸ &À ἐξέμεναι. δηήιον πῦρ ἐντέλειαν ἔχει 

φράσεως, καϑὰ xai πρὸ τούτων τὸ ἀλ ἑξήσῃς χαχὸν ἦμαρ, ὡς αὐτοῦ μόνου τοῦ ἀλεξέμεν ἐλλιποῦς ὄντος. 

( Vers. 548. ) Τὸ δὲ novijcato  drrixov ἐστι" χοινὸν δὲ αὐτοῦ τὸ ἐπόνησεν.  ( Vers. 351.) " Avügogóvov 
δὲ τὸν μετ᾽ ὀλίγα καὶ δῖον “Εχτορα ὁ ̓ Δχιλλεὺς ἔφη ἐπὶ ὀνείδει τῶν ᾿Αχαιῶν, δι᾽ οὖς ἔσχεν ἐχεῖνος τὸ 
τοιοῦτον ἐπίϑετον μετὰ τὴν αὐτοῦ μῆνιν. οὐ δήπου γὰρ καὶ πρὸ τούτου GvÓgorovog ἦν ὁ μὴ τολμῶν 
προχύπτην τοῦ κατὰ τὴν Τροίαν τείχεος, 0108 μὴν ἐϑελέσχων, ἤγουν δυνάμενος, μάχεσϑαι, ὅτε ᾿ἄχιλ- 
λεὺς ἦν ἐν τῷ χαϑεστῶτι. ( Vers. 356.) Ὅτι τοῦ ᾿Οδυσσέως πρὸ ὀλίγων εἰπόντος τῷ pst, ὡς νῦν 

50 τὸν “ἔχτορα ἕλης, ὃ ̓ Αχιλλεὺς πάνυ δεινῶς τὸν λόγον μεταχειριζόμενος οὐ μόνον "na γει ὡς οὐκ ἐϑέλει τὸ 
πολεμεῖν, ἀλλὰ καὶ ὡς αὔριον ἀποπλεύσει, εἰπών" νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐκ ἐθέλω πολεμίζειν ἡ “Ἕκτορι δίῳ, 
αἴριον ἱρὰ di ῥέξας, γηῆσας εὖ vias , ἐπὴν ἅλαδε προερύσσω, ὄψεαι ἣν ἐθέλησθα, καὶ αἴ κέν τοι 

τὰ μεμήλῃ, ἦρι. μάλα “Ελλήσποντον ἐπ᾽ ἰχϑυόεντα ΗΤῈ ἐδ. νῆας ἐμὰς, ἐν δ᾽ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι 

μὲμαῶταξ. καὶ ὅρα τὸ σχῆμα τῆς ῥηϑείσης ἐννοίας καινοπρεπὲς ὃν διὰ τὸ προφανὲς ἐν αὐτῇ σολοιχο- 
φαϑές. ἔστι γὰρ τὸ ῥηθὲν τοιοῦτον. νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐ ϑέλω “Εχτορι μάχεσθαι, αὔριον ἱερὰ ῥέξας ἐγὼ, 

καὶ συναγαγὼν τὰς ἐμὰς νῆας, ὄψει σὺ αὐτὰς ὄρϑρου ἀποπλεούσας. ἣν δὲ τὸ εἰσυντάκτως ὀρϑὸν 

εἰπεῖν ὅτι αὔριον ϑίσας καὶ συσχευάσας τὰς νῆας ἀποπλευσοῖ μαι. ὃ δὲ μὴ ἐθελήσας ἑαυτῷ ἀλλὰ ταῖς 

ναυσὶ xci τοῖς ναύταις προσάψαι τὸ τῆς ἀποπλοίας ῥῆμα, ἐπήγαγε δευτέραν ἔννοιαν ἀπροσφυὴ τῇ 
πρώτῃ, τὸ ὄψεαι καὶ τὰ ἑξῆς , xai οὕτως ev ieris e dee d ἔοιχε δὲ xai διὰ Üvucy ἐκλαϑέσϑαι" 
τῆς κατ᾽ ὀρϑὸν συντάξεως. εἰ δέ τις τὸ ῥέξας xoi τὸ νηήσας συντάξει μετὰ τοῦ ἐπεὶ οὐκ ἐϑέλω πολειμιί- 20 

ζειν, δοχεῖ μὲν ϑεραπεῦσαι τὸ σολοιχοφανὲς, ποιεῖ δὲ οὐχ εὐδιανόητον τὸ νόημα. καὶ ταῦτα μὲν ἄρτι 
60 λαλεῖ ᾿Φγιλλεὺς διὰ τὸ πολὺ τοῦ ϑυιιοῦ. ἐν "δὲ τοῖς ἑξῆς ἀγαϑὰς ἐλπίδας ὑποτείνει, λέγων ὡς οὐ πεί- 

σει τὸν ἐμὸν ϑυμὸν ὃ βασιλεὺς, πρίν γε ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δοῦναι ϑυμαλγέα λώβην, ἤγουν πρὶν ἀντιλω- 
βηϑῆναι ὧν μὲ ἐλύπησεν. ὅρα δὲ ὅτε ἄλλως μὲν οὐκ ἐϑέλει yis πολεμίζειν “Ἔχτορι. ἄλλως δὲ 
6" Εχτωρ ovx ἐθέλεσχεν, ὡς προεγράφη, μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν" ᾿Αἰχιλλεὺς μὲν γὰρ δυνάμενος, 
“Ἔχτωρ δὲ μὴ ἰσχύων" ὥστε τὸ, οὐχ ἐϑέλεσκεν “Εχτωρ, εὐφήμως καὶ κατὰ εἰρωνείαν δὲ εἴρηται ἀντὶ τοῦ 
oix ἠδύνατο, ὁμοίως τῷ οὐδ᾽ ἔϑελε προρέειν. (Vers. 353.) Τὸ δὲ, “Εχτορι δίῳ, σεμνότερον ῥηϑὲν 

7505 πὲρ πρὸ ὀλίγων τὸ Exrogog ἀνδροφόνοιο, “βαρύνει τε τοὺς πρέσβεις, εἰ οὕτω τὸν roig ᾿Ζ'χαιοῖς 
ἐχθρὸν ὁ ̓ Αχιλλεὺς ἐπαινεῖ, x«i τὸ πᾶν δὲ τὸν “Εχτορα ἐν τῇ Τροίᾳ εἶναι δηλοῖ. οὐ γὰρ ἔφη ὡς οὐκ 
ἐθέλω πολεμίζειν Τρωσὶν, ἀλλὰ Εχτορι. Τὸ δὲ, ἱρὰ ῥέξας, agn có πλῆρες ἐξράσϑη. ἁπλῶς δὲ εἰπεῖν 30 
ῥέξας ἔλλειψιν ἔχει. ὃ γάρ τοι ῥέζων ϑυόμενόν τι ῥέζει. ( Vers. 558.) Τὸ δὲ, νῆας εὖ νηήσας, ὅμοιόν 
ἐστι τῷ πρὸ ὀλίγου ῥηθέντι τῷ, νῆα νηησάσϑω, καὶ δηλοῖ τὸ σωρεύσας ἤτοι φορτίσας. οὐ γὰρ μόνον 
ἐν τῇ πατρίδι πλουτεῖ ᾿Δχιλλεὺς, ἀλλὰ καὶ ἐκ Τροίας πολλὰ ἄξεται, ὡς αὐτὸς ἐρεῖ. ( Vers. 559.) Τὸ 
δὲ, ἐπὴν ἅλαδε προερύσσω, δοκεῖ ἐπίτηδες οὕτω φρασϑῆναι διὰ τὸ μὴ ἐγχωρεῖν εἰπεῖν, αὐτὸ δὴ μόνον 
τὸ ἅλαδε προερύίσας πρὸς ἀχολουϑίαν τοῦ νηήσας. προσοχῆς δὲ ποιητικὸν τὸ, ὄψεαι ἣν ἐθέλησθϑα, καὶ 658 
αἴ κέν τοι τὰ μεμήλη. λέγει δὲ αὐτὸ ᾿Αχιλλεὺς ἐκφοβῶν τὸν Οδυσσέα καὶ ὑπεμφαίνων ὡς οὐχ ἔσται 
ὑμῖν ἄδεια εἰς τὰς ἐμὰς νῆας αὔριον ἀτενίζειν, ἀλλὰ τῶν πρὸς ποσὲ μόνων ἔσεσϑε. ἔστι δὲ τὸ μὲν ἐϑέ- 
λησϑα ὡς τὸ ἦσϑα καὶ ἔξησϑα. Τὸ δὲ μεμήλῃ μέσος παρακείμενος ὑποτακχτιχὸς ἐκ τοῦ μέμηλα, ὅμοιος 

10 τῷ ὕλωλα ὀλώλῃ, ὡς τὸ, Or ἂν "ποτ᾽ ὁλώλῃ. (Vers. 360.) Hoi δὲ καὶ ἐνταῦϑα φανερῶς ὁ ὄρϑρος. 
ix τούτου δὲ ἡ ̓Ηριγένεια γίνεται, ὡς ἀλλαχοῦ γέγραπται. Τὸ δὲ, μάλα, ἔοιχε χατὰ παρολχὴν κεῖσθαι, áo 
ὡς καὶ ἐν τῷ πώ μαλα, περὲ οὗ δηλοῦται καὶ ἐν τοῖς τοῦ κωμικοῦ. Ὅρα δὲ ὅτι καὶ νῦν ᾿ Ελλήσποντον 
λέγει τὴν περὶ τὸν ναύσταϑμον ϑάλασσαν, μεϑὶ ἣν ὃ Αἰϊγαῖος. τοῦτον δὲ τὸν ᾿ Ελλήσποντον πλατὺν 
ἀλλαχοῦ λέγει πρὸς διαστολὴν τοῦ στενοῦ, ὃς ἀγάῤδοος λέγεται. εἰ δὲ xai ἰχϑυόεις ὃ Ἑλλήσποντος 

χατά τι ἐξαίρετον, ἡ ποιητικὴ Μοῖσα οἶδε. (Vers. 361.) Τὸ δὲ, ἐρεσσέμεναι ueua drag , ναυτικωτά- 
τοὺς εἶναι παραδηλ οἵ τοὺς ὑπὸ τῷ AAA. ἐμφαίνει δὲ καὶ χαρὰν εὔλογον τῶν Μυρμιδόνων, ὡς οὐχὶ 

ἀκόντων ἀλλὰ σὺν προϑυμίᾳ πολλῇ ἀποπλεόντων xata πολλὰ τὰ αἴτια. πλουτοῦσί τε γὰρ οἷς ἐληίζοντο 
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καὶ κινδύνων ἐξάντεις γίνονται καὶ ἀχαρίστων ἀνδρῶν ἀπαλλάττονται. ( Vers. 562.) Ὅτι μετρῶν χωρο- 
γραφιχῶς τὸν ἀπὸ Τροίας πλοῦν εἰς Φϑίαν ὁ ᾿Αχιλλεὺς λέγει ὡς, εἴ περ εὐπλοίην, ἤγουν εὔπλοιαν 

ϑεὸς δῴη, iari xev τριτάτῳ ᾧϑίην ἐρίβωλὸν ἱκοίμην. οὕτω zai ὃ φιλόμηρος Σοφοχλῆς, φιλοτιμη- 
σάμενός που ἐν στενῷ περιηγήσασϑαι, μετρεῖ τὸν ἀπὸ Σχύρου πλοῦν εἰς τὸ Σίγειον, ἔνϑα τὸ ᾿ἤχαιι- 

xov ναύσταϑμον jV, εἰπών" ἢν ἦμαρ ἤδη) δεύτερον Ἀπλέοντί μοι, ὅτε δηλαδὴ xci κατέσχεν εἰς τὸ 20 

Σίγειον. καὶ τὸν ex Zhijuvov δὲ πλοῦν εἰς τὰ τοῦ «Φιλοχτήτου ἱστορῶν ἡμέρας φησὶ, μόχϑος οὐχ᾽ ὅλης 

μιᾶς. ὅλως δὲ ποιηταῖς ἔϑος καὶ τοιούτοις φιλομαϑίας χάριν ἐμφιλοχωρεῖν. (Vers. 563.) Ὅτι ἀλλα- 
χοῦ μὲν ὃ ποιητὴς κεῖσϑαι τὸν ᾿Αἀχιλλέα φησὶν ἐν ταῖς ναυσὶν, ἤγουν διὰ τὴν μῆνιν ἀπρακτεῖν, αὐτὸς 
δὲ ᾿Αχιλλεὺς τὸ ἐν Τροίᾳ Cry ἔῤῥειν φησὶν, εἰπών" τὰ κάλλιπον ἐνθάδε ἔῤῥων, ὡς τοιούτου ὄντος τοῦ 

10 χεγῶς χοπιᾶν. τὴ αὐτῇ δὲ λέξει καὶ ὁ βασιλεὺς ἐν τοῖς ἑξῆς mov χρήσεται περὶ ἑαυτοῦ λύπην πάσχων. 
προϊὼν δὲ “χιλλεὺς ἄλλως ἐν χατευχῇ λέγει περὶ τοῦ βασιλέως Ort ἕχηλος ἐῤῥέτω. ὕτι δὲ τὸ ἔῤῥειν xai 
ἐπὶ τοῦ χωλεύειν τίϑεται, ἡ τοῦ “Ἡφαίστου ὁπλοποιία δηλώσει. παραγωγὴ δὲ τοῦ ἔῤῥω ἁπλοϊκὴ μὲν 
τὸ εἰπεῖν ἐκ τῆς ἕν προϑέσεως xoi τοῦ ῥῶ τὸ φϑείρω γίνεσϑαι & ἔνρω, χαὶ τροπῇ ἀναλόγῳ τοῦ Y εἰς τὸ 
ἐφεξῆς ἀμετάβολον & ἔῤῥω, ποικίλῃ δὲ, εἴ τις φαίη ἐκ τοῦ φϑείρω εἰναι αὐτὸ καϑ' ᾿Πρακλείδην, εἰπόντα ὅτι 

τὰ τῶν λέξεων πρῶτα σύμφωνα αἴρειν εἰώϑασιν Ἴωνες χαὶ “Τἰολεῖς, ἄν τε ἐν ἢ, οἷον λαιψηρὸς αἰψηρὸς, 

ἂν τὲ δύο, οἷον τὸ παρὰ πλευρὰν ἑστάναι πλάγιον εἶπεν ἐν ποιότητι Ὥμηρος εὐραξ' στῆ δ᾽ εὑρὰξ ἀντὶ 

τοῦ πλευράξ. οὕτω καὶ 5 πλάνη καὶ τὸ "πλανᾶσϑαι ἀπελεύσει τῶν καταρχόντων δύο συμφώνων ἄλη 80 
γίνεται καὶ ἀλᾶσϑαι ἀντιϑέσει τοῦ V. εἰς X, ᾧ ἀντιστοιχοῦσι “ωριεῖς ἐν τῷ φίλτατος φίντατος, ἦλϑεν 

ἦνϑεν, φίλτις φίντις παρὰ Πινδάρῳ, ἕλετο ἕντο, καὶ Δωρικῶς γέντο, κέλετο χέντο παρὰ Azuay. τούτων 
20 οὕτως ἐχόντων, οἱ Αἰολεῖς, φησὶ, τὰ εἰς ᾧ βραχύτονα, ἔχοντα τὴν & διφϑογγον παρατέλευτον; .uera- 

τιϑέντες TO ( εἰς ἕτερον 0 προφέρονται. τὸ χείρω χέῤῥω λέγοντες καὶ τὸ δείρω δέῤῥω. οὕτως ovr xai 
φϑείρω φϑέῤῥω, xai ἄρσει τῶν πρώτων δύο συμφώνων ἔῤῥω. καὶ οἱ ᾿Δριστόρχειοι δέ, φησι, συνᾷ- 
δουσι τῇ τοιαύτῃ δηλαδὴ ἐκ τοῦ φϑείρω παραγωγῇ. τὸ γὰρ ἔῤῥ᾽ ἐκ νήσου, ἐξηγεῖται, μετὰ φϑορᾶς 
ἄπιϑι. ὡς δὲ ἐκ τοῦ φϑείρω xci τὸ ῥαίω γίνεται κατὰ τὸν αὐτὸν ᾿Πρακλείδην, ἐν οἰχείῳ τόπῳ ῥηθήσε- 
ται. ὡς δὲ τὸ πληϑυντιχὸν τοῦ ἔῤῥε προσταχτεχοῦ τὸ ἔῤῥετε διὰ δύο ἃ γλῶσσα τις φησὶ, Καλλίμαχος 
δηλοῖ ἐν τῷ, ἔλλετε βασχανίης ὀλοὸν γένος. (Vers. 505.) Ὅτι ἀνενδεὴ δειχνὺς ἑαυτὲν ὁ ᾿“χιλλεύς 
φησιν" ἔστι δέ μοι μάλα πολλὰ ἐν Φϑίη, τὰ κάλλιπον ἐνθάδε, ὡς ἐῤῥέϑη, ἔῤῥων. ἄλλον δ᾽ ἐνθένδε χρυ- 

σὸν, xci χαλκὸν ἐρυϑρὸν ἤγουν πυῤῥὸν, ἠδὲ γυναῖχας ἐϊξώνους, πολιόν τε σίδηρον, ἄξομαι, ἅσσ᾽ ἔλαχόν 
γε, ὡς εἷς δηλαδὴ τῶν τοῦ "πλήϑους" τοιοῦτον γὰρ τὸ λαχεῖν. γέρας δέ μοι 0 reg ὡς ἐξαίρετον jv δίχα áo 

30 τοῦ λαχεῖν, ὡς περ ἔδωχεν. αὖτις ἐφυβρίζων ἕλετο ᾿ἀτρείδης. ἐν οἷς ὅρα ὅτι τε τὸ ἄξομαι χυριολεκτεῖς 
ται μὲν ἐπὶ γυναικῶν ὡς ἐμψύχων, συλληπτικῷ δὲ τρόπῳ ἐξακούεται καὶ ἐπὶ χρυσοῦ καὶ χαλκοῦ καὶ 
σιδήρου τῶν ἀνωτέρω ῥηθέντων" καὶ ὅτι τὸν χρυσὸν μὲν δίχα ἐπιϑέτου προήγαγεν, ὃν ἐν ἄλλοις εἶπε 

τιμήέντα, ( Ver s. 566.) τὸν δὲ χαλκὸν ἐρυϑρὸν ἐπωνόμασε, τὸν δὲ σίδηρον πολιὸν, ἢ ὡς ἔντιμον 

jj ὡς χρυσοῦ καὶ ἀργύρου χαὶ τῶν ὁμοίων ὑλῶν χρειωδέστερον χαὶ πολετικώτερον. καὶ ὅτι τὸ, ὥς πέρ 

ἔδωχεν αὐτις ἐφυβρίζων εἵλετο, δηλοῖ ῥᾷον ἀφαιρέϑῆναι τὸ γέρας, ὡς "ug xal ἐδόϑη, ἢ ὅτι, ὥς ne 

μὴ δεομένῳ μοι ἐδωρήϑη, οὕτω καὶ ἀνενδεοῦς ὄντος ἀφήρηται, ἢ χαὶ ὅτι ὁ νῦν κατὰ ὕβριν ἀφελό- 

μενος ἔοικεν οὐδὲ διδοὺς, χατὰ τιμὴν ἀληϑὴ δοῦναι, ἀλλὰ μόνον ἀφοσιούμενος᾽" ὡς γοῦν ἔδωκεν, οὕτω 

καὶ ἀφείλετο, οὔτε τότε τιμῶν ovre νῦν. ( Vers. go. ) ἐπὶ τούτοις ὁ ᾿Αχιλλεὺς καλεῖ καὶ ὧδε τὸν βασι- 
λέα χύνεον χαὶ ἀναιδείην ἐπιειμέγνον, εἰπὼν à δὴ τις ἐρεῖ ἐπὶ ἀνϑρώπῳ ἀπαταιῶνι xal ἀναιδεῖ, τῷ πάντ᾽ 

4o ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω ἀμφαδὸν, ἤγουν φανερῶς καὶ ἐν ἐπηκόῳ, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἐπισχύζωνται ᾿Αἀχαιοὶ, 
εἴ τινά που "Δαναῶν ἔτι ἔλπεται ἐξαπατήσειν, αἰὲν ἀναιδείην ἐπιειμένος, οὐκ ἂν ἔμοιγε τετλαίη, 50 

κύνεος πὲρ ἐὼν, εἰς ὦπα ἰδέσϑιαι. λέγει. δὲ καὶ ὅτι, οὐδέ τι οἱ βουλὰς συμφράσομαι, οὐδὲ μὲν ἔργον. 

(νὼ.. 374.) TO ἐντεῦϑεν δὲ ὀργίλον ἦϑος, ὡς καὶ οἱ παλαιοὶ σημειοῦνται, διαγράφων ὁ ποιητὴς 

ἐγκόπτει συχνὰ TOY λόγον τῷ LA, κομματιχῶς προάγων τὴν ἀντιλογίαν, 0 περ ἔϑος τοῖς τραχυ- 

γομένοις. ἐν γοῦν τέσσαρσί, φασι, στίχοις ἀπὸ τοῦ, οὐδὲ μὲν ἔργον, ἔννοιαι ὀχτὼ στίζονται αὐτοτε- 

λεῖς αὗται" à γὰρ δή μ᾽ ἀπάτησε, καὶ ἤλιτεν, οὐδ᾽ ἂν ἔτι αὐτις ἐξαπάφοιτο ἐπέεσσιν, ἅλις δέ οἱ, 
1,1 ἃ 
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ἀλλὰ ἕκηλος ἐῤῥέτω, ex γάρ οἱ φρένας εἵλετο Ζεὺς, ἐχϑρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μεν ἐν καρὸς αἴσῃ: 659 

(eos $70. ) ̓ Ιστέον δὲ ὅτι ἐν τοῖς ῥηθεῖσι τὸ μὲν ἐπισχύξεσϑαι, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ, ὀργὴν δηλοῖ, ἐξ 
οὗ xai τὸ ἐπισκύνιον. qe 372.) Τὸ δὲ αἰὲν ἀναιδῶς τὸν βασιλέα ἔχειν δεινότερον τοῦ, αἰεὶ γάρ 
TOL ἔρις τε φίλη καὶ ἑξῆς, ἃ ὃ φϑάσας ὃ ὁ βασιλεὺς ὠνείδισεν εἰς Apa. ( Vers. 575. ) Tov δὲ τετλαίη 

ὃ ἀναδιπλασιασμὸς ὅμοιος τῷ τεϑναίη. ἀναιδείας δὲ χαρακτὴρ ἐνταῦϑα φαινόμενος συνήϑης εἶναι 

τῷ βασιλεῖ τὸ τλῆναι τὸν ἀδιχητὴν ἀντιβλέψαι ἀσχαρδαμύχτως, ὡς καὶ ἡ κωμῳδία φησὶ, τῷ ἀδικη- 
60 ϑέντι, χαὶ ποιητικῶς εἰπεῖν, κύνεον εἰς ome ἰδέσϑαι. ἔνϑα ση"μείωσαι καὶ ὡς ἐντεῦϑεν τοῖς παλαιοῖς 

εἰλήφϑη τὸ διακυνοφϑαλμίξεσϑαι, ὃ περ δηλοῖ κατὰ «““ϊλιον Διονύσιον τὸ ὑποβλέπεσϑαι χαὶ ὑφορᾶ- 

σϑαι ἀλλήλους. σχοπητέον δὲ ἐνταῦϑα καὶ εἴ περ τὸ εἰς ὦπα ἰδέσϑαι συντελεῖ τι ἐν τοῖς ἑξῆς πρὸς 

σαφήνειαν TOU, εἰσωποὶ δ᾽ ἐγένοντο νεῶν. ( Vers. $74. ) To δὲ, ov βουλὰς οὐδὲ ἔργον, πάνυ σεμνύνειν 10 
τὸν ᾿Αχιλλέα, εἰ xoi ἐν βουλεύμασι χαὶ ἐν ἔργοις τῷ βασιλεῖ καϑηγεῖτο. ( Vers. 575.) Τὸ δὲ ἀπάτησε 

χαιρία λέξις" διὸ δὶς ἐν τοῖς νῦν ῥηϑεῖσιν. εἶτα ἐτέθη ἀντ᾽ αὐτοῦ ὡς ἰσοδύναμον τὸ ἀπάφεσϑαι. 

757(Vers. 576.) Τὸ δὲ καὶ ἤλιτεν ἄριστα πρόσχειται εἰς τὸ, ἐκ γὰρ δή μ᾽ ἀπάτησεν. ὡς γὰρ οὐ "πᾶς 
δόλος, οὕτως οὐδὲ ἀπάτη πᾶσα ψεχτὴ. ἀλλ᾽ ἢ μόνη ἡ τῶν ἀλιτρῶν. χαλῶς γὰρ ἔσχε τὸ, ἀγαϑῆς ἀπά- 
τῆς οὐκ ἀποστατεῖ ϑεός. εἰς δὲ τὸ, οὐκ ἂν ἔτι ἐξαπάφοιτο, φασὶν οἱ παλαιοὶ, ὅτι τὸ μὲν ἅπαξ ὑπὸ 
φίλου ἀπατηϑῆναι εὐηϑείας ἐστὶ, τὸ δὲ δὶς μωρίας. τὸ δὲ, ἐπέεσσιν ἐξαπατᾶν, ἔοικε μὲν πρὸς τὸ 
κλέπτειν νόῳ, εἴρηται δὲ πρὸς διαστολὴν ἑτέρας ἀπάτης " ἐξαπάφοιτο γὰρ ἂν τις τινὰ καὶ ἔργοις. δῆλον 
δὲ ὅτι τοῦ ἀπάφοιτο, οὗ ἐνεργητικὸς δεύτερος ἀόριστος τὸ ἤπαφον, προὐπόκειται τὸ ἀπαφῶ, ἐξ οὗ 
τὸ ἀπαφίσκειν παράγωγον. ἔστι δὲ κυρίως ἀπάφεσϑαι τὸ δι᾿ ἁφῆς ἀπατᾶσϑαι, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἡ μυϑικὴ 
Παφία κατ᾽ ἔλλειψιν τοῦ τῆς προϑέσεως ἑ, ὁποία τις γίνεται καὶ ἐν τῷ νέρτερος καὶ ἐν τῷ σχκερβόλλειν 20 
ἤγουν ἐς κέαρ βάλλειν καὶ ἐν τῷ σχαρδαμύττειν καὶ σχορακίζειν καὶ ἐν ἄλλοις. Αἰολικὴ δὲ λέξις τὸ 
ἀπάφοιτο χαὶ τὰ κατ᾽ αὐτὸ, ὡς δῆλον ἐκ τῆς ψιλώσεως τοῦ ἃ. τὸ γάρ τοι χοινὸν ἀφάφοιτο ἂν ἦν καὶ 
ἐφαφᾶσϑαι. Τὺ δὲ, ἅλις δέ οἱ, ἐλλειπτικῶς ἔχει. τὸ γὰρ ἐντελὲς, ὅτι ἅλις δέ οἱ ὧν ἡπάτησε. Τὸ δὲ, ἕκη- 

10 Àog ἐῤῥέτω, παρ᾽ ὑπόνοιαν εἴρηδται, ὡς εἴ πὲρ ἔφη ἕκηλος μενέτω, ἢ ἐχέτω ἕκηλος, κατὰ τὸ, ἔχ᾽ 
ἥσυχος. ὅρα δὲ καὶ νῦν ὡς ὃ ποιητὴς πολλὴν ἔχει τέχνην καὶ τοῦ διλογεῖν ἐν ἐναντιότητι νοημάτων. 
(Vers. 577.) Τὸ γὰρ ἐξείλετο φρένας ϑεὸς ἐπί τε Γλαύκου πρὸ τούτων εἰπὼν καὶ νῦν δὲ ἐπὶ τοῦ βασι- 
λέως ἐκεῖ μὲν ἐπὶ ἐπαίνου τὸν λόγον ἔϑετο, καϑὰ καὶ Πορφυρίῳ δοκεῖ, ἀντὶ τοῦ ἐξαιρέτους τὰς τοῦ 

Τλαύχου φρένας ἐποίησεν, ἐνταῦϑα δὲ ἐπὶ ψόγου ἀντὶ τοῦ ἐστέρησε φρενῶν. διπλῆ δὲ ἐνταῦϑα 
γραφή" ἐκ γάρ οἱ φρένας εἵλετο, xoi, ἐκ γὰρ εὖ, ἤγουν αὐτοῦ, φρένας εἵλετο. (Vers. 578.) Τὸ δὲ; 
ἐχϑρά μοι τούτου δῶρα, τῷ Σοφοκλεῖ γέγονεν ἀφορμὴ γνωματεύσασϑαι ὅτι ἐχϑρῶν ἄδωρα δῶρα xovx $0  — 
ὀνήσιμα. διὸ εἴ περ καὶ ὃ Σοφόκλειος μαστιγοφόρος ὁμοίως τῷ ᾿Αχιλλεῖ ἀναπόμπιμον τὸ τοῦ ἐχϑροῦ 
τὴν ἀρχὴν ἔϑετο δῶρον, εὖ ἂν ἐποίησε χατὰ οἰωνὸν αἴσιον, ,“χαταχρηστιχῶς δὲ νῦν ἔφαμεν avenópm- 
pov, χυρίως γὰρ ἀναπόμπιμα τὰ πεμφϑέντα μὲν αὖϑις δὲ ἀναστραφέντα διὰ τὸ δυσαρεστηϑῆναι, οἷς 
ἐοίχασι xai τὰ τοῦ Χρύσου πρὸς τὸν “᾿γαμέμνονα ὑπὲρ λύτρου τῆς ϑυγατρός. Τὸ δὲ, τίω δὲ μὲν ἐν / 
χαρὸς αἴσῃ, ὡς ̓ Αμερίας καὶ ΪΝεοπτόλε “μος οἱ γλωσσογράφοι φασὶν, ἀντὶ τοῦ ἐν μισϑοφόρου τίϑεμαι | 

20T&ÉíH xai ἶσον αὐτὸν ἔχω Καρὶ ἀνδρί. "ἐλοιδοροῦντο γὰρ καὶ δι᾽ ἀτιμίας ἤγοντο οἱ καὶ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ | 
κείμενοι Κᾶρες, ὡς πρῶτοι μισϑοφορήσαντες, ἤγουν μισϑὸν ὑπὲρ μάχης λαβόντες, καὶ χρημάτων | 
ἀποδόμενοι ψυχὰς, καὶ τὴν εὐγενῆ ἐπικουρίαν καπηλεύσαντες xot πρὸ τοῦ πολέμου ἀνδραποδισϑέντες | 
τῇ μισϑοφορᾷ καὶ χρήμασιν ἤδη ἀπαχϑέντες αἰχμάλωτοι. χαὶ μὴν, ὥς φησιν ᾿Απίων, οὐ καλῶς ἂν | 
ὁ Ayepiépvam Καρὶ ἐ ἐοικέναι λέγοιτο, ἀλλὰ μᾶλλον ὁ ̓ Αχιλλεὺς, Ó πρὸς ὑποσχέσεις μαχόμενος. xci εἰπὼν 4o 
T0, ἐχ γὰρ δή μ᾽ ἀπάτησε. χαὶ ἄλλως δὲ, εἰ καὶ ἐμισϑοφόρησάν, φησιν, οἱ Κᾶρες, ἃ ἀλλ ovx ἐπὶ τῶν 

Ἰῤωιχῶν: οὐδὲ πρὸ τοῦ Ὁμήρου. πόϑεν οὖν ] gow, οἶδὲν ὁ ᾿Δχιλλεὺς μισϑοφόρους τοὺς “Κᾶρας; 
ἐφ᾽ οἷς λέγει ὃ αὐτὸς ὅτι τινὲς ἕν μέρος λόγου ἀκούσαντες καὶ -προπαροξύναντες ἔγκαρος ἔγραψαν καὶ 

τὸν φϑεῖρα ἀπέδωκαν, | tva λέγῃ ὃ ᾿Αχιλλεὺς C ὅτι iy αἴσῃ ἔγκαρος, ἤγουν φϑειρὸς, cid epos τὸν yo- 

μέμνονα, ὡς ἀπὸ εὐϑείας τῆς ἔγκαρ, ὡς μάκαρ μάκαρος. οἷς πάλιν αὐτὸς ἀντιλέγων à ἐρωτᾷ τοὺς ταῦτα 

λέγοντας ὅτι πόϑεν € ἔγκαρος ὃ φϑείρ; Ἕτεροι δὲ εἰς δύο τε μέρη διαιροῦσι τὴν λέξιν ταύτην, καὶ δξύ- 
^ 
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ἘΝ τὴν λήγουσαν καὶ τὴν αὐτὴν αὖϑις ἀποδιδόασιν ἔννοιαν, λέγοντες, ὡς τιμῶ αὐτὸν ἐν μοίρᾳ 
χα ρὸς, ὃ ἐστι φϑειρὸς τοῦ περὶ τὴν κεφαλὴν , τουτέστι τοῦ μηδενὸς τιμῶμαι αὐτὸν, μάλιστα δὲ, 3o 
τοῦ εὐτελεστάτου. τὸ yao ἀξιοῦν τινὰ τοῦ μηδενὸς ἄλλως ἔστε φράζεσϑαι, οἷον ὡς “Σοφοχλῆς, τἀλλα 
ἐγὼ χαπνοῦ σκιᾶς οὐχ ἂν πριαίμην, ὃ δοχεῖ ἐκ Πινδαριχοῦ à ῥητοῦ ὕ παρεξέσϑαι τοῦ, σκιᾶς ὄναρ ἄνϑρωπος. 
τὸ δέ γέ ὀλίγου τινὸς τιμᾶσϑαι τινὰ καὶ ὀβολοῦ τιμᾶσϑαι οἱ ὕστερον ἔλεγον Artixol, καὶ τοιαῦτα τινά. 
ἐξ ἧς ἐννοίας καὶ ἁλώνητα δουλάρια παρὰ τοῖς παλαιοῖς τὰ ὡς εἰπεῖν εὔωνα. λέγεται δὲ ὃ ἄτιμος καὶ οὐχ 
ἐν ἀριϑμῷ κεῖσθαι; ὁμοίως οὐδὲ ἐν λόγῳ εἰναι" ᾧ ἰσον τὸ, οὐκ ἂν πριαίμην οὐδενὸς λόγου τὸν δεῖνα. 
"ἄλλοι δὲ γράφουσι uiv xai αὐτοὶ προπαροξυτόνως i ἔγκαρος, χαὶ κλίνουσιν & ἐγκαρ ἔγκαρος, τὴν δὲ λέξιν 
ἐπὶ ἐγκεφάλου νοοῦσιν, ὅν φασιν ὑπὸ ᾿4ϑηναίων μὴ ἐσθίεσϑαι, | ἵνα λέγῃ ὅτι ἀποτροπιάζομαι τὸν βα- 

10 σιλέα ὡς τινὲς τὸν ἔγχκαρα, ὃν ν ὃ Αυκόφρων i ἔγκαρον λέγει, ὡς εἴ τις εἴποι καὶ τὸν μάρτυρα μάρτυρον καὶ 
i τὸν ἀλάστορα ἀλάστορον, οὗ χρῆσις παρὰ “Σοφοκλεῖ ἐν τῷ, ἁλαστόροισιν ὁ ὀμμάτων χύχλοις. καὶ τοῦτο 
660 μὲν ἕτεροι, ἐν οἷς χαὶ ὃ Πλούταρχος, ἱστορῶν χαὶ αὐτὸς ἐν συμποσιαχκοῖς. ὅτι ἐπεὶ ἐγκέφαλον οὐχ 

| ἤσϑιον οἱ παλαιοὶ, διὰ τοῦτο εἰπεν Ὅμηρος τὸ, ric δέ μεν ἔγκακρος αἴσῃ, τὸν ἐγκέφαλον οὕτω προσει- 4o 
πὼν διὰ τὸ ῥίπτειν, φησὶ, καὶ ἀποβάλλειν. μυσαττομένους αὐτὸν, χαὶ μάλιστα ^ εἴ meg χοίρου ἦν" 
χοιρείου γὰρ ἐγκεφάλου ϑέμις, φασὶν, οὐκ ἦν ἐσθίειν διὰ τοὺς δοξάζοντας ἶσον εἶναι μεταλαμβάνειν 
αὐτοῦ καὶ χυάμων τρώγειν καὶ κεφαλῶν οὐ μόνον τοκήων ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων βεβήλων. εἰς ἐπίτασιν 
δὲ τοῦ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον μύσους, ἔδοξέ τισιν, ὧν καὶ ᾿Ἡπολλόδωρος ὁ AÜmnvaiog, οὐδ᾽ ὀνομάξεσϑαι 
τὸν ἐγκέφαλον πρός τινος τῶν παλαιῶν. XogoxAng γοῦν, φησὶν, ἐν Τραχινίαις λευχὸν μυελὸν αὐτὸν 
εἶπε, ἐχκλίνων τὸ μὴ ὀνομαζόμενον. Εὐριπίδης δέ που περὶ ̓ Αστυάναχτος ἔφη» ἔνϑεν ἐχγελᾷ ὀστέων 

20 ῥαγέντων φόνος, iv. αἰσχρὰ μὴ λέγω, ἀλλ᾽ αὐτὸς μὲν οὕτω σημειωσάμενος οὐκ εὐστόχησε. πολλὴ γὰρ 

χρῆσις τῆς λέξεως παρά τε ἄλλοις καὶ τῷ εἰπόντι ὡς οὐδ᾽ ἂν ἐγκεφάλων ἔσϑων λίπῃ. ὡς δὲ χαὶ ἑρὸν 

ἡ χεφαλὴ ἐνομέξετο χαί τινες δι᾿ αὐτὸ ἀπείχοντο μυελοῦ, δῆλον φασὶν ἐχ τοῦ καὶ xar αὐτῆς ὀμνύειν 

πολλοὺς χαὶ ἐν magi δὲ προσχυνεῖσϑαι αὐτὴν καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἁπάσας ἐν αὐτῇ τὰς αἰσϑήσεις 

εἶναι “καὶ τοιάδε μὲν χαὶ ταῦτα. Οἱ δὲ ve X M TÓ καρὸς ἀντὶ τοῦ κηρὸς xai ϑανάτου φασὶ συστολῇ 
τοῦ ἡ εἰς ἃ, καϑ' ὃ καὶ μάκαρες, ϑεοὶ λέγονται * οἱ μὴ καρὶ τοιαύτῃ ὑποπίπτοντες. ἔστι δὲ τὸ οὕτω 50 
γοῆσαι, río piv ἐν καρὸς αἴσῃ, ὅμοιον τῷ, ἐχϑρός μοι κεῖνος ὑμῶς ᾿Αΐδαο πύλῃσι. ταὐτὸν γάρ τι αἱ 
τοῦ “Ἅιδου πύλαι καὶ ἡ κήρ. ᾿Ιστέον δὲ ὡς, εἰ καὶ περὶ τοῦ ζωικοῦ ἐγκεφάλου ἐδηλώϑη τὰ ῥηθέντα, 
ὅμως Διὸς ἐγκέφαλος ἦν κατὰ Παυσανίαν κάλλιστόν τι βρῶμα" ὁποῖα ἴσως καὶ τὰ παρὰ τῷ χωμιχῷ 
εὖ ἠρτυμένα ϑρίᾳ τοῦ ἐγκεφάλου. ἔστι δὲ ἡδὺς καὶ ὁ τοῦ φοίνιχος τοῦ δένδρου ἐγκέφαλος. ἐν τούτοις 

So δὲ ὅρα ὡς οὐκ εἰς τὸ πᾶν ἀληϑὲς ἦν τὸ μὴ ἐσϑίειν ἐγκεφάλου τοὺς ᾿4Αϑηναίους, εἴ γε ϑρίοις ἐχρῶντο, 
& nep ἦσαν ἐγκεφάλου ἑψήματα περίεργα ἐντὸς κείμενα ϑρίων ἤγουν φύλλων συκῆς. ὡς δὲ ὃ εἰρημένος 
τοῦ φοίνιχος ἐγκέφαλος ἡδύτατος ὧν ὅμως κεφαλαλγής ἐστι σφόδρα καὶ ὡς ἐξαιρεϑεὶς αὐαίνει τὸν φοί- 
γιχα, ἡ πεῖρα ἱκανῶς ἔδειξεν. (Vers. 579. sqq.) Ὅτι ἵνα μὴ ὑπονοηθϑείη ὁ ̓ Αἰχιλλεὺς πλειόνων δώρων 
ὀρέγεσϑαι, φησὶ κατὰ λόγον ὡρισμένης αὐξήσεως ἀποφατικῶς ὡς, οὐδ᾽ εἴ μοι δεκάκις τε καὶ εἰχοσάχις 
τόσα δοίη ὃ βασιλεὺς, ὅσσα τέ οἱ νῦν ἐστὶν, οὐδέ κεν ὡς ἔτι, ἤγουν οὐδ᾽ ἂν οὕτω, ϑυμὸν πείσῃ, πρίν 
* ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι, τουτέστι πᾶσάν μοι sncli pinos ϑυμαλγέα λώβην, ἤτοι ἀντιλωβηϑῆναι. 
ἐν τῷ μέσῳ δὲ “μεταβαίνων & ἐκ τοῦ ὡρισμένου. χαὶ εἰς "πάντῃ ἀόριστον αὔξησιν λέγει" καὶ εἴ ποϑεν ἄλλα 60 

γένοιτο. ἐφ᾽ οἷς πλέον τὴν αὔξησιν ἐκχορυφῶν φησίν" οὐδ᾽ ὅσα ἐς Ὀρχομενὸν ποτινείσσεται, ἤτοι φέρε- 
| ται, ἔρχεται, οὐδ᾽ ὅσα Θήβας Αἰγυπτίας. ἐπὶ δὲ τούτοις ἐνθουσιῶν οἷον ὑπὸ ϑυμοῦ προστίϑησι τὴν 

| 40 τῆς αὐξητικῆς, ὑπερβολῆς ἀκρότητα" οὐδ᾽ εἴ μοι τόσα δοίη, ὅσα ψαμαϑὸς τε κόνις τε, τουτέστιν οὐδ᾽ 

ἄν μοι δοίη τὰ ὑπερπίπτοντα πάντας ἀριϑμοὺς, ἢ ὡς οἱ παλαιοί φασιν, οὐδὲ εἴ μοι δοίη ὑπὲρ τὰ τῆς 

οἰχουμένης ἀγαϑά. xci νῦν μὲν ταῦτα. ὀλίγον δέ τι τῷ λόγῳ προελϑὼν μνησϑήσεται χαὶ ἑτέρου 

πλούτου τοῦ περὶ τὴν Τροίαν καὶ τοῦ περὶ Ἀτὸν τοῦ I1IvÓ(ov ναόν. xai ὅρα τὴν εὔτακτον αὔξησιν ἐχ7 88 

τοῦ μετρίου καὶ πεπερασμένου ἠρέμα προϊοῦσαν ἐπὶ τὸ ἄπειρον. xci ὅτι πάνυ πλούσιον ὑπεμφαίνει τὸν 

βασιλέα εἶναι, εἴ περ καὶ ὑπὲρ εἰχοσαπλάσιον τῶν ὑπεσχημένων πολλῶν δώρων τῷ ̓ Αχιλλεῖ περιουσιά- 

ξεσϑαι φαίνεται ἐν τῷ, ὕσσα τέ οἱ νῦν ἐστί, (Vers. 581.) Τὺ δὲ ποτινείσσεται ὅτι διφορεῖται χατὰ 
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τὴν γραφὴν τῷ τὲ λόγῳ τῶν διὰ τοῦ (660 ῥημάτων, καὶ ὡς ἀπὸ τοῦ νέω vto τὸ πορεύομαι, ἐν ἄλλοις 

ῥηθήσεται. ( Vers. 582.) ᾿Ιστέον δὲ ὕτι xci φιλομαϑῆὴ καὶ πολυίστορα τὸν ᾿“Ιχιλλέα ὑποδεικνὺς ὁ ποιη- 
τὴς ποιεῖ ἐν τῇ περὶ Θηβῶν μνήμῃ λέγοντα οὕτω" ὅϑι πλεῖστα δόμοις ἐν χτήματα κεῖται, αἵ ϑ' ἑκα- 
τόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ᾽ ἂν ἑκάστην ἀνέρες ἐξοιχνεῦσιν., ἤτοι ἐξίασι σὺν ἵπποισι καὶ ὄχεσφι. δηλοῖ 

δὲ διὰ τούτου τότε τῆς πόλεως μέγεϑος, μεγίστη γὰρ πάντως ἡ ἑκατόμπυλος, καὶ τὸ τῶν ἐνοιχούντων 

πολυάνϑρωπον, ναὶ μὴν xci τὸ πολὺ τῆς δυνάμεως. ἑκατὸν γὰρ τάγματα ἱππέων τῇ πόλει, ὧν 

ταγμάτων ἕκαστον ἐξηρτύετο ὑπὸ διαχοσίων ἁρματηλατῶν. ὥστε εἴ περ ἐν καιρῷ χρείας διανέμοιτο 
107 δύναμις τῇ ἑχατομπύλῳ, διακο" σίους λαχεῖν ἀνὰ ἑκάστας. οὕτω γὰρ πληϑυντιχῶς, καὶ οὐχὶ ἑκά- 

στην ἑνικῶς, πολλοὶ γράφουσι τῶν παλαιῶν, παρασημειούμενοι ὡς οὐδέποτε πύλην ἑνικῶς λέγει 
ὃ ποιητὴς ἀλλὰ πύλας. εἰ δὲ τοσαῦται μυριάδες ἱππέων ταῖς Θήβαις, οἱ λοιποὶ στρατιῶται ὕσοι; πόσοι 10 
δὲ τὸ xowóv; ἡ δὲ τοσούτους διοικοῦσα πόλις σχοπητέον ὕπως ἄρα εἶχε πλούτου. Ort δὲ κἀνταῦϑα 

τινὲς ἀμφιβόλους ἐννοίας ἐνόησαν, ἔστιν ἑτέρωϑεν ἀναλέξασϑαι. τοῦτο δὲ μόνον ἄρτι καίριον εἰπεῖν, 
ὡς διαχοσίους uiv ἀμφιβαλεῖν εἶναι 1j μόνους αὐτοὺς τοὺς ἱππεῖς 1 TOL τοὺς παραιβάτας ἢ σὺν καὶ τοῖς 
ἡνιόχοις, ἔχεται λόγου, ὑπονοῆσαι δὲ καὶ τοὺς ἵππους δύνασϑαι συναριϑμεῖσϑαι ἢ χαὶ τὰ ἅρματα 
πρὸς συμπλήρωσιν τοῦ διακόσια ἀριϑμοῦ, οὐχ ἂν τις ὅλως ἀποδέξοιτο. φασὶ δὲ τὰς Θήβας ταύτας 
πάλαι ποτὲ βασίλειον εἶναι τῶν “Αἰγυπτίων καὶ Διὸς πόλιν ἐν παραϑέσει λέγεσϑαι ἢ συνϑέτως Διός- 
πολιν. εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς τοῦ περιηγητοῦ καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Οδύσσειαν. δῆλον δὲ ὅτι 
κατὰ τὴν Ηροδότου ἱστορίαν οὐ μόνον αὗται, ἀλλὰ xoi ἡ Βαβυλὼν ἑκατόμπυλος rv. ὁ δὲ γεωγράφος 
ἱστορεῖ ὅτι Θῆβαι ἡ καὶ Διόσπολις μητρόπολις Αἰγύπτου πάλαι. εἶχε δὲ καὶ ἱερὰ, ὧν τὰ πολλὰ ἤχκρω- 

20 "τηρίασε Καμβύσης. ὕστερον δέ, φησι, κωμηδὸν συνῳχεῖτο, καὶ ἐδείχνυτο ἴχνη τοῦ μεγέϑους ἐκείνης 20 

ἐπὶ πολλὰ στάδια. χαὶ ταῦτα μὲν ἐν βραχίστῳ περὶ Θηβῶν. ( Vers. 381.) Ὀρχομενὸς δὲ πόλις ἐν Ev- 
ρώπῃ. χομῶσα χαὶ αὐτὴ πλούτῳ, πλὴν ἀλλοδαπῷ. ἐπεὶ γὰρ, ὡς χαὶ ἐν ᾿δυσσείᾳ ἱστόρηται, ὀχυρὸν 

ἣν τὸ φρούριον, πολλοὶ τῶν περιοίκων ἐπίστευον ἐκείνῳ τὰ χρήματα. Ὅρα δὲ ὅτι περὶ μὲν Θηβῶν A: 661 
γυπτίων ἱστόρησέ τι ὃ ποιητὴς διὰ τὸ μὴ πάνυ ἐγνῶσϑαι αὐτὰς τοῖς “Ἕλλησι, περὶ δὲ τοῦ Ὀρχομενοῦ 
εἰπὲν οὐδέν. ἐγνωρίζετο γὰρ αὑτὴ xai οὐχ εἶχεν ἐχτοπισμόν. πολλοὶ δὲ κατὰ τοὺς ne αιοὺς, ὡς καὶ ἐν τῇ 
Βοιωτίᾳ δηλοῦται, ᾿Ορχομενοί. ὧν xai ὃ περὶ Βοιωτίαν, ὃς καὶ ΔΙινύειος ἐλέγετο, ἀπὸ Μινύου ποτα- 
μοῦ περιῤῥέοντος, καὶ ὃ Θετταλιχὸς ἢ δῆηΆ αχεδονιχός. τούτους δὲ βαρβαρίζοντες νῦν οἱ πολλοὶ ἐν παρα- 
γραμματισμῷ Χαρμένας λέγουσιν. ἣν δὲ καὶ ᾿ἡρκαδικὸς Ὀρχομενὸς, ὁ παρ᾽ Ὁμήρῳ πολύμηλός που 
ἐπονομασϑείς. ( Vers. 383.) TO δὲ “4 γυπτίας συστέλλει ἀναγκαίως τὴν προπαραλη) /0UVGOV λόγῳ δαχτύ- 

λου. καὶ ἡ αἰτία εἴρηται ἀλλαχοῦ, προϊσχομένη ἐς λόγον οὐ μόνον τὸ μὴ ἔχειν ἂν ἄλλως μέτρῳ εὐχρη- 30 
στηϑῆναι τὴν τοιαύτην λέξιν δακτυλιχῷ, ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ φαίνεται, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀδρανὲς τῆς 

So "απηχήσεως τῶν ψιλῶν τοῦ c καὶ τοῦ τ, δι᾿ ἣν ἀξύμβολα εἰσιν ἐκτείνειν τὸ πιρὸ αὐτῶν. δῆλον δὲ καὶ 

ὅτι τὸ “ΤΙ ἰγυπτίας πρὸς διαστολὴν ἑτέρων πρόσκειται Θηβῶν, ὧν Ὅμηρος μὲν τρεῖς εἰδέναι φαίνεται, 
ἄλλοι δὲ ἀπαριϑμοῦνται πλείονας, ὡς ἑτέρωϑι δεδήλωται. Σιμιείωσαι δ᾽ ἐν τοῖς εἰρημένοις καὶ τὸ τῶν 
ἀποφάσεων εὐειδὲς, ἃς ἐν καταρχαῖς ἔϑετο στίχων, 0 δὴ καὶ αὐτὸ κάλλους ἐστὶν, ὥς φασιν οἱ τέχνι- 

κοί. ἔφη γὰρ, οὐδ᾽ εἴ μοι δεκάκις" xci πάλιν, οὐδ᾽ 60 ἐς Ορχόμενον καὶ πάλιν, οὐδ᾽ εἴ μοι τόσα 
δοίη" xoi αὖϑις, οὐδέ xev ὡς ἔτε ϑυμὸν ἐμὸν πείσει, ἔνϑα καὶ περιττὸν κεῖσϑαι δοχεῖ τὸ ἔτι" καὶ πάλιν, 

οὐδ᾽ εἰ χρυσῇ ̓ Αφροδίτῃ" καὶ ὕστερον τὸ, οὐδέ μιν ὡς γαμέω. ( Vers. 388. ) Ὅτι πρὸς τὸ τὸν Ὀδυσσέα 
εἰπεῖν, ὡς γαμβρὸς ἔσται τῷ βασιλεῖ iuis: ἀντιβαίνων μάλα σεμνῶς ὃ ἥρως φησί" κούρην δ᾽ οὐ 
γαμέω Ayoutuvovoc , οὐδ᾽ εἰ χρυσῇ dg godíry κάλλος i ἐρίζοι, ἔργα δ᾽ ᾿᾿ϑηναίῃ γλαυκώπιδι, ἰσοφαρίζοι. 4o 
ἐν οἷς ὅρα ὡς καλλωπίζει παρίσοις τὸν | λόγον διὰ τὴν παρεμπεσοῦσαν ἐρωτικὴν ὑπόϑεσιν ἐν τῷ ἐρίξοι 
χαὶ ἰσοφαρίξοι. ἔχει δέ πως ὃ τόπος οὗτος παρὰ βραχὺ καὶ κυχλικοῦ σχήματος. ἔμφασιν ἐν τῷ, ιχούρῃν. 

4 δ᾽ ov γαμέω, καὶ, οὐδέ μιν ὡς γαμέω. ( Vers, 989.)' Ὅρα δὲ καὶ ὅπως ηὔξησε κάλλος καὶ δεξιότητα ἡ ue. 
γαικὸς κατὰ μῦϑον, ὃς TQ μὲν κάλλει τὴν ̓Αφροδίτην ἐφιστᾷ, τοῖς δὲ γυναικείοις. ἔργοις τὴν 481 ἡνᾷν, ὡς. 
δηλοῖ καὶ Ησίοδος. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἐκ τοῦ γαμεῖν οὐ μόνον. αἱ γαμήλεοι δαὶ καὶ δᾷδες, ἀλλὰ χαὶ nÀa- 
χοῦς, φασὶ, γαμηλιὼν ἐν γάμοις πεσσόμενος, καὶ ὄνομα μηνὸς ᾿Αϑήνῃσιν. ἔστι δὲ χαὶ ἀρχὴ τοῦ γαμβρὸς 

etym ven 
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D τοιαύτη λέξις, ὃς δηλοῖ ποτὲ καὶ τὸν πενϑερόν᾽ ἔτι δὲ καὶ τοῦ γαμέτης ὃ ἀνὴρ, καὶ γαμετὴ ἡ γυνή. 
πάντως δὲ ἐργάνης ᾿᾿Ιϑηνᾶς μνεία. ἐνταῦϑα τῷ ποιητῇ, ὡς πὲρ νίχης ᾿4΄ϑηνᾶς ἐν τοῖς xara πόλεμον, 

ἧς μέμνηται καὶ “Σοφοκλῆς ἐν τῷ, νίχη τ ̓ ᾿ϑᾶνα. €— ὅ91: ) Ὅτι ὑπολαλῶν κἀνταῖϑα χρείαν 
εἶναι καὶ ἀνδρίας τῷ βασιλεῖ ὃ ̓Ἀχιλλὲὺς καὶ μὴ μόνον ἐξαρκεῖν τὸ βασιλεύειν, φησὶν 0r. ἄλλον ἑλέσϑω 

ἐπὶ τῇ ϑυγατρὶ ὁ βασιλεὺς, ὅς τις ol v ἐπέοικε καὶ ὃς βασιλεύτερός ἐστιν, ὡς μὴ πάνυ τοῦτο μέγα ὃν 

ἀλκῆς δίχα. Καὶ ὅρα βαρυτομένης ψυχῆς εἰρωνείαν, χαϑ'᾽ ἣν ἑαυτὸν χατασμιχρυνει ὃ τηλικοῦτος 
᾿Αχιλλεύς. ἴσως δὲ τὸ, ὃς βασιλεύτερός ἐστι, καὶ πρὸς τὸ τοῦ Νέστορος ἀποτείνεται τὸ, εἰ δὲ σὺ καρ- 

τερός ἐσσι , ἀλλ O yt φέρτερός ἐστιν, ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει. ἐκ τούτου δὲ νοητέον, ὡς οὔτι τῷ Aya- 
βέμνονι πάνυ σεμνὸν ἣν οὔτε τὸ, καί μοι ὑποστήτω ὅσσον βασιλεύτερός εἰμι, οὔτε μὴν εἰ "βασιλεύτα- 50 

10 τός ἐστιν, ὡς εὐρυχρείων. χρεία γὰρ τῇ βασιλείᾳ καὶ πολλῶν ἀρετῶν. (Vers. 593.) Ὅτι ἔστιν ἐν- 
ταῦϑα ῥῆμα τὸ σόω διὰ τοῦ 0 μιχροῦ ἐν τῷ, ἢν γὰρ δή us σύωσι ϑεοὶ xci οἴκαδ᾽ ἵχωμαι, ἐξ οὗ καὶ 
τὸ σόος ἔοιχε γίνεσϑαι καὶ τὸ λαοσσόος. ἡ δ᾽ αὐτὴ γραφὴ καὶ μετ᾽ ὀλίγα κεῖται ἐν τῷ, νῆάς τὲ σόη καὶ 
λαὸν ᾿ἀχαιῶν. (Vers. 591.) Ὅτι γαμῆσαι μὲν διὰ τοῦ ἢ τὸ εἰς γάμον ἐλϑεῖν ἤτοι γυναῖχα λαβεῖν, 
γαμέσαι δὲ διὰ τοῦ ἕ τὸ γυναῖχα δοῦναι, ὡς δηλοῖ τὸ, Πηλεὺς δή μοι ἔπειτα γυναῖχα γαμέσσεται. 
τοῦτο δὲ ἐγγαμίζειν οἱ ὕστερον λέγουσιν, ὡς ἂν τις εἴποι ἐκπροικίζειν. ( Vers. 595.) Ὅτι Ελλὰς καὶ 
φϑία πόλεις Θετταλικαὶ, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δεδήλωται. ᾿“Ιχαιίδες καὶ αὐταὶ, διότι χαὶ οἱ ἐχεῖσε δῖυρ- 
μιδόνες ᾿“Ιχαιοὶ ἐκαλοῦντο χατὰ τὸ, ἡυρμιδόνες δ᾽ ἐκαλοῦντο καὶ “λληνες καὶ ᾿ἀχαιοί. περὶ δὲ ταύτας 
καλαὶ γυναῖκες. φησὶ y«Q* πολλαὶ δ᾽ ᾿Αχαιίδες εἰσὶν ἀν᾽ ᾿ Ελλάδα ve DO τε κοῦραι ἀριστήων. διὸ 
καὶ ὃ Φοῖνιξ καλλιγύναιχα τὴν ᾿ Ελλάδα ἐρεῖ πρὸς ὁμοιότητα τοῦ, ᾿ΑΤχαιίδα καλλιγύναικα, ἐπιμαρτυ- 

20 ρόμενος ἀλήϑειαν τῷ μαϑητῇ, ὃς καὶ. ἐφερμηνεύων, τίνας λέγει ἀριστεῖς, ἐπάγει" ot πτολίεϑρα óvorrat. 

φύλακες γὰρ πόλεων οἱ HITS ἔστι δὲ τὸ πτολίεϑρα ῥύεσϑαι ἀνάλυσις TOU, οἱ ἐρυσιπτόλιδές εἰσιν. 

(Vers. 397.) Ὅτι τὸ, "ποιήσομαν ἄκοιτιν, ὀρϑῶς ἐῤῥέϑη. ποιητὸς γὰρ ἤγουν ϑέσει καὶ ὁ γάμος, θο 

ὡς δηλοῦσιν οἱ διὰ βίου ἄζυγές. ( Vers. 399.) Ὅτι εὐδαίμονα ζωὴν ̓ Δχιλλεὺς οἴεται οὐ μόνον τὸ, ἣν 

ἂν ἐϑέλοι φίλην ποιήσεσϑαι ἄκοιτιν, ἀλλὰ καὶ τὸ, γήμαντα μνηστὴν ἄλοχον, εἰκυῖαν, ἤγουν ἐοιχυῖαν 

ἄχοιτιν, κτήμασι τέρπεσϑαι, ἅ φησι γέ ρων ἐχτήσατο Πηλεύς. Καὶ σημείωσαι ὅτι οὐ πρῶτος «ἰσχύλος 

εἶπεν, 0g TO κηδεύειν καϑ' ἑαυτὸν ἀριστεύει “μακρῷ, τουτέστιν ἄριστόν ἐστιν ἑκάστῳ τὴν αὐτῷ 

ἐοικυῖαν λαμβάνειν καὶ μὴ τῶν ὑπερχόμπων γάμων ἐρᾶν, ἀλλὰ πρῶτος Ὅμηρος καὶ αὐτὸ ἐν τοῖς κατὰ 

τὸν pido ἐδίδαξε. ἈΊ͵ὺ δὲ εἰχυῖαν εἴ πέρ ἀπὸ τοῦ εἴχω τὸ nén γίνεται, οὐκ Eon ἀναλογίας, ὡὥς759 

πέρ οὐδὲ τὸ εἰχός. μάλιστα δὲ ἀνάλογον κοινῶς ἡ οἰκυΐα xci τὸ οἰχὸς, ὃ χεῖται καὶ παρ᾽ ᾿Ηροδότῳ,. 

30 ἀὴρ ὦ ὧν ᾿Δττικῶς ἡ ἐοικυῖα καὶ τὸ ἐοικός. εἰ δ᾽ ἴσως ὥς περ φρίσσω ψρίξω πέφριχα xci τροπῇ τοῦ 

δασέος εἰς ψιλὸν πέγρικα, οὕτω καὶ εἴκω εἴξω εἶχα χαὶ κατὰ τροπὴν εἶχα, εἴη ἂν οὕτω ἀναλογίας 

ἐχόμενα καὶ ἡ uxvie καὶ TO εἰχός. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως εὔλογα. ᾿Ἡρῳδιανὸς δὲ προὐποϑεὶς ῥῆμα τὸ 

εἴδω παράγει ἐξ αὐτοῦ μέσους παρακειμένους ἐπὶ μὲν τοῦ ϑεωρῶ καὶ γινώσχω τὸ οἶδα, ἐπὶ δὲ τοῦ 

ο΄ ὁμοιῶ τὸ oia , ἐξ οὗ τὸ ἔοιχα, οὗ ὑπερσυντέλικος ἐῴκειν κατὰ ἔχτασιν. (Vers. 598.)' Qui ἐπιϑυμίας 

69 φραστικὸν τὸ, ἔνϑα δέ μοι μάλα πολλὸν ἐπέσσυτο ϑυμὸς ἀγήνωρ τάδε ποιῆσαι. ( Vers. 401, sqq. ) 

Ὅτι αἰτίαν ὃ ̓ Αχιλλεὺς ἀποδιδοὺς τοῦ μήτε τῶν βασιλικῶν δώρων δέεσϑαι μήτε τῶν ἄλλων ὧν εἶπε τῶν 

ἀμετρήτων, ψησίν᾽ οὐ γὰρ ἐμῆς ψυχῆς ἀντάξιον, οὐδ᾽ ὅσα φασὶν Ἴλιον ἐκτῆσθαι εὖ ναιόμενον πτο- 

λίεϑρον, τὸ πρὶν, ἐπ᾿ εἰρήνης, πρὶν ἐλϑεῖν υἷας ̓Αχαιῶν, οὐδ᾽ ὅσα λάϊνος οὐδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει 

(Φοίβου ᾿Απόλλωνος Π|υϑοῖ "ἔνι πετρηέσσῃ. εἶτα καὶ τῆς τοιαύτης αἰτίας αἰτίαν ἀποδιδοὺς κατὰ λόγον τὸ 

40 περιβολῆς φησί" ληιστοὶ μὲν γάρ τε βόες x«i ἴφια μῆλα, χτητοὶ δὲ τρίποδές τε χαὶ ἵππων ξανϑὰ 

κάρηνα. ἀνδρὸς δὲ ψυχὴ πάλιν ἐλϑεῖν οὔτε λεϊστὴ οὔϑ᾽ ἑλετὴ, ἐπεὶ ἄρ xev “ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων, 

τουτέστιν ἐπειδὰν τὸ ψυχικὸν πνεῦμα ἐπιλίπῃ τὴν κεφαλήν. Καὶ σημείωσαι ὅπως xai ἐνταῖϑα πλούτου 

μνήμην κατέσπειρεν, ἐπιμερίσας τεχνιχῶς διαφόροις τόποις ἕν γόημα διὰ τὸ ἀπροσχορές. καὶ πρῶτα 

μὲν πάντῃ ὡρισμένως εἰπὼν τὸ δεχάχις καὶ εἰκοσάκις, εἶτα μέσως τὸ, ὕσα οἱ νῦν ἐσεὶν, ὃ περ πρὸς μὲν 

τὸν βασιλέα ὥρισται τὸν χαὶ ἔχοντα χαὶ εἰδότα, πρὸς δὲ τὸν Mo oty ὥρισται, ἀγνοεῖ yap' ne 

ὃ πάντῃ ἀορίστως TO, εἴ ποϑὲν ἄλλα γένοιτο, καὶ τὸ, ὅσα ἐς Ὀρχομενὸν ἥκει, xci εἰς Opes 
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Aiyuntiag, ἐφ᾽ οἷς μνησϑεὶς ἄρτι καὶ TOU Τρωικοῦ ποτὲ περιουσιασμοῦ χαὶ τοῦ ἐν Πυϑοῖ, καὶ ἐπὶ 

πᾶσι πλαγίως καὶ εὐμεϑόδως παρεισχρίνας καὶ ἕτερον πλοῦτον ζωικὸν πολὺν χαὶ ἀόριστον. τὸ γὰρ, 

( Vers, 406.) ληιστοὶ βόες καὶ μῆλα καὶ τρίποδες καὶ ἵπποι, ταὐτόν τι παραλαλεῖ ὡς εἴ περ ἔλεγεν, € ὅτι 

οὐδὲ εἴ τις που ληιστὸς πλοῦτος ὁϑενοῦν, οὐδ᾽ αὐτὸς ἀντάξιος τῆς ἐμῆς ψυχῆς, χαὶ διὰ τοῦτο οὐδ᾽ 

20 αὐτὸς τὸν ἐμὸν ϑυμὸν ἔπεισεν Gv. ὥστε "& μὴ πολυσχήμων ἦν ὃ ποιητὴς καὶ πολύτροπος, εἶχεν ἂν 

οὕτως εἰπεῖν πάντα συναπτῶς᾽ οὐδ᾽ εἴ μοι πολλάκις τόσα δοίη, ὕσα τε νῦν ἔχει; χαὶ & ποϑὲν σχοίη, 

οὐδ᾽ ὅσα ἐν Ὀρχομενῷ χαὶ Θήβαις χαί ποτε ἐν τῇ Τροίῳ xci ὅσα ἐν Πυϑοῖ xci ὅσα Ex λείας, οὐδ᾽ οὕτως 

ἐμὸν ϑυμὸν πείσει. Καὶ ὅρα. ϑυμικὴν ἔννοιαν. ἐρεῖ γὰρ ἂν τις ὅτι, ἃ μὲν i ἔχει ὃ βασιλεὺς καὶ ἅ περ 

ἂν σχοίη, δοίη ἄν σοι τυχὸν ὦ ᾿Αχιλλεῦ, τὰ δὲ χατὰ Ὄρχομενον καὶ τὰ ἐν Θήβαις καὶ Τροίᾳ xci Δ4ελ- 

φοῖς καὶ τὰ ἁπλῶς ληιστὰ, τί δή ποτε τοῖς δοϑηναί σοι δυναμένοις ἐγκατέλεξας; ϑυμὸς ὁ ἄρα ὑποβάλ- 

λει σοι καὶ τοιαῦτα λαλεῖν. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι πάνυ πολὺν εἶχε πλοῦτον ὡς εἰχός ποτε καὶ ἡ Τροία" 

διὸ καὶ ἐξήρκεσεν εἰς μισϑοφορὰν στρατιᾶς πολλῶν PODER τοσαετῆ, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ δηλωϑήσεται. 
πλουσιώτατον δὲ χαὶ τὸ ἐν Δελφοῖς ἱερὸν τοῦ ᾿ἄπολλωνος ἐξ ἀναϑημάτων, ὡς δῆλον ix τῶν παλαιῶν 

ἱστθριῶν. οὐ μόνον γὰρ ἀνδριάντες παγχρύσεοι προέκειντο καὶ ζῴων τύποι χαὶ σχεύη χαὶ λοιπὰ, ἐν 

οἷς καὶ αἱ τοῦ Κροίσου χρυσαῖ πλίνϑοι, ὧν ἐχεῖνος τὸ πολυτέμητον ἐμπορευσάμενος ψεῦσμα τοῦ 

χρησμοῦ ἐξωνήσατο, ἀλλὰ χαὶ λοιπὸς πλοῦτος ὑπωρώρυχτο χατὰ γῆς ἐν τῷ ἱερῷ. ὃ xai συληϑεὶς ἃ Vore- 

3o gov. ἱστορεῖ γοῦν ὃ γεωγράκφος ( ὅτι λέγονται. oi Φωκχεῖς συλῆσαι τὸ τοῦ ᾿Απόλλωνος i ἱερὸν xara Φίλιπ- 

πον τὸν ᾿Αμύντου. ἐπίφϑονος γάρ, φησιν, ὧν ὃ πλοῦτος δυσφύλακτός ἐ ἐστι, χἂν ἱερὸς ῇ. ὅϑεν ὁ Φω- 

χκιχὸς καὶ ἱερὲς καλούμενος ἐξήφϑη πόλεμος. γέγονε δὲ καὶ πρότερον σύλησις , ἥτις τὸν ἐφ᾽ Ὁμήρου 

λεγόμενον πλοῦτον ἐξεφρόρησεν. ὡς δὲ καὶ ἐν Σαμοθράκῃ ἐσυλήϑη ἱερόν ποτε πλούσιον » ΕἸΣ τοῖς ἑξῆς 

που γραφήσεται. “Σκοπητέον δὲ χαὶ ὅτι τῶν ἐνταῦϑα ἱστορικῶν ὑπερβολῶν, ἃς καὶ αὐτὰς ὃ ποιητὴς 

διεῖλε διαφόροις τόποις, ἐν μὲν Θήβαις καὶ ᾿Ιλίῳ ἰϑαγενὴς ἦν ὁ πλοῦτος, τῷ μέντοι Üoyousvo ἔπηλυς 

ἐτύγχανεν. ἦν γὰρ οἷον γαζοφυλάκιον δι᾿ ἀσφάλειαν τῆς πόλεως, ὡς προγέγραπται. xci τῷ Πυϑίῳ δὲ 
ναῷ οὐκ ἐγχώριος 0 ὄλβος διὰ τὸ τῶν ἀναϑημάτων ἀλλοδαπόν. οὕτω πολυειδὴς ὃ ποιητὴς xai ἐν ταῖς 

ποικίλαις τῶν ἱστοριῶν παρενϑέσεσιν. ( Vers. á01.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ ἀντάξιον ἀντὶ πληϑυντικοῦ 
λεχϑὲν ᾿Δ4ττικῶς ἐσχημάτισται, χαϑὰ καὶ ἕτερα πολλά. τὸ γὰρ ὀρϑὸν τοιοῦτόν ἐστιν" οὐκ ἀντάξιά 
uot ψυχῆς, οὐδὲ τὰ καὶ τά. καὶ μὴν ἄλλως ἀττικίξεται καὶ τὸ τὰ ἑνικὰ πληϑύνειν, οἷον, οὕτως ἀμυν- 

τέα ἐστὶ τοῖς κοσμουμένοις, καὶ, οὐ γυναιχῶν ἡσσητέα, ἀντὶ τοῦ ἀμυντέον καὶ ἡσσητέον, xcl, συνεχ- 
] 
u 
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4o ποτέ ἐστί σοι xci τὴν τρύγα, ἤξγουν cvvexnotéov. Τὸ δὲ ὅσα, φασὶ, πρὸς ἀχρίβειαν εἴρηται. oU [ 
γὰρ οἶδεν ὁ ̓ Αχιλλεὺς τὸν ποτὲ πλοῦτον τῆς Τροίας, ἀλλὰ φασχόμενον ἔμαϑε. (Vers. 402.) Τὸ δὲ 8. 

Ἦ 
ἐχτῆσϑαι ᾿4ττιχόν ἐστι καὶ αὐτὸ, καὶ ᾿Ιωνικὸν δὲ ἀποβληϑέντος τοῦ συμφώνου τῆς αὐξήσεως. τοιοῦτον ^ 
xci τὸ ἐβούλευχε καὶ τὸ ἐξεπίακε, καὶ τὸ. τυρὸς ἐξεγλυμμένος, καὶ ἄλλα μυρία. εὕρηται δὲ ἡ λέξις καὶ ἢ 
παρὰ Ἡροδότῳ ἐκτημένοι εἰπόντι ἀντὶ τοῦ κεχτημένοι. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἡ χακοφωνία τοῦ ἐν παραχει- 
μένοις ἀναδιπλ ασιασμοῦ ἢ) δι᾽ ἐναλλαγῆς ϑεραπεύεται στοιχείων, οἷον, φέφραδα πέφραδα, χεχείρικα | 
χεχείρικα, ἢ διὰ παντελοῦς ἀπελεύσε sog τοῦ κατ᾽ ἀρχὴν στοιχὲ sov, οἷον, ἔσπευχα, ἔφϑακα, ἔζηκα. — 
τοιοῦτον οὖν χαὶ τὸ ἐχτῆσϑαι xoi τὰ κατ᾽ αὐτὸ, ὡς καὶ τὸ ἐβδαλμένον xai τὸ ἐβλάστηχε χαὶ τὸ ἐχάλ- 1 

χευται κατὰ προφορὰν ᾿Αττικὴν, καϑ' ἣν καὶ τὸ ἔβλεμμαι καὶ πάντες οἱ τοιοῦτοι σχηματισμοὶ ἤγουν ἥ 
οἱ διπλασιαζόμενοι παρακείμενον ἄνευ τοῦ ἄρχοντος συμφώνου προφέρονται. τοιαῦτα καὶ τὸ εἴληχα χαὶ 
εἴληφα xoi τὸ εἵμαρται ἐπεντεϑειμένον τὸ δίχρονον i ἔχοντα. πρὸς δὲ ὁμοιότητα τοῦ ἐχτῆσϑαι εἴρηται ἡ 

χαὶ τὸ, φύσχαι προσεπατταλευμέναι, παρὰ Κρατίνῳ, οὗ τὸ κοινὸν πεπατταλευμέναι. ὁμοίως καὶ τὸ, áo 
5o ὕστραχον φέκρει τὸν ϑαυμαζόμενον μαργαρίτην λίϑον, 0 καλοῦσιν ᾿Ινδοὲ βέρβερι᾽ ἔστι δ᾽ ἐκεῖνο χτενλ — 

παραπλήσιον, ov διέγλυπται δὲ, ἀλλὰ λεῖον ἐστί. τὸ δὲ διέγλυπται ᾿Δττικὸν, O κοινῶς διαγέγλυπται 
λέγεται. θμηρικοῦ δὲ ζήλου xoi τὸ, ἐχτήσϑω δ᾽ ὃ ϑέλων τὸν ἀπείρονα χρόνον" χεῖται γὰρ παρ᾽ .4ϑη- 
γαίῳ ἀντὶ τοῦ κεχτήσϑω. (Vers. 403.) Σημείωσαι δὲ καὶ τὴν σαφήνειαν τοῦ, πρὶν ἐπ᾽ εἰρήνης καὶ 
ἑξῆς. τὸ μὲν γὰρ πρὶν ἡρμήνευται διὰ τοῦ ἐπ᾽ εἰρήνης, αὐτὸ δὲ διὰ τοῦ, πρὶν ἐλϑεῖν υἷας ᾿Δ4χαιῶν. 
τὸ δὲ νόημα τοῦτο ᾿Αχιλλεὺς ἐπίτηδες λέγει, αἰνιττόμενος δι᾿ αὐτὸν ἀπορεῖν χρημάτων ἄρτι τὴν Τροίαν, 
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663 ὃς πολεμαρχῶν ἐληίξετο τὰ περὶ αὑτήν. ἡ δὲ ῥηϑεῖσα σαφήνεια χαὶ voi uaróg ἐστιν ἐπιμονὴ, παρα- 

φρασϑέντος τριχῆ" ταὐτὸν γὰρ τὸ πρὶν καὶ τὸ ἐπ᾽ εἰρήνης καὶ τὸ πρὶν ἐλϑεῖν ᾿Αχαιούς. Δωριέων δέ, 

qaem; ὁ TOU οὐδετέρου ἄρϑρου πλεονασμὸς ἐν τῷ τοπρὶν, οἱ ἀντὶ τοῦ πρὶν καὶ νῦν καὶ πάλαι καὶ τῶν 
ὁμοίων τοπρίν φασὶ καὶ τονῦν χαὶ τοπάλαι xc ἕν τι μέρος λόγου. ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ ἄλλα. δοχεῖ δὲ 

χαὶ ““ττικῶς ἐλλελεῖφϑαι τὰ τοιαῦτα, ἵνα νοοῖτο κατὰ τὸ πρίν ποτε τοῦ χρόνου κατάστημα ἢ κατὰ 
τὸ πάλαι ἢ κατὰ τὸ νῦν. ἀλλὰ τάδε μὲν πάντα κατὰ πτῶσιν αἰτιατικήν. τὸ δέ γε τῷ τέως καὶ τῷ τό τεθο 

καὶ, τῷ μεταξὺ οὐδὲν μὲν ἐχώλυε καϑ' ὁμοίαν πτῶσιν συνεστάλθαι xal αὐτὼ, ἔδοξε δὲ € ὅμως τοῖς ἀτ- 

τικίξζουσι κατὰ δοτικὴν αὐτὰ προενεγκεῖν ἐλλείψει, προϑέσεώς τὲ καὶ ὀνόματος χρονιχοῦ, ἵνα ἢ ἐν τῷ 

τότε χαιρῷ ἢ χρόνῳ ἢ ἐνιαυτῷ. οὕτω δὲ καὶ ἐν τῷ τέως καὶ ἐν τῷ μεταξύ. ( Vers. 404. ) ̓᾿Αφήτωρ δὲ 
10 «4πόλλων ἢ) ὃ τοξότης ἐ ἐχ τοῦ ἀφίημι ἀφήσω, ἐξ οὗ καὶ ἥμων ὃ ἀκοντιστὴς, ἢ ἐκ τοῦ ἃ, ὃ δηλοῖ τὸ 

ὁμοῦ, καὶ τοῦ φῶ τὸ λέγω, οἱονεὶ ὁμοφήτωρ ὃ πᾶσι διδοὺς τὰς ὀμφάς. ἐν δὲ τοῖς τοῦ γεωγράφου 
φέρεται ὅτι ἀφήτορά τινες δέχονται ἤγουν νοοῦσι θησαυρὸν, δεν ἀφήτορος οὐδὸν τὸν χατὰ γῆς 
ϑηλσαυρὸν ὡς ἐν τῷ ναῷ “κατορωρυγμένου πλούτου. καὶ δοκεῖ κατὰ τὸν τοιοῦτον λόγον γλώσσης τινὸς 760 
εἶναι τὴν τοιαύτην λέξιν. ὃ δ᾽ αὐτός φησι καί τινα ᾿Ονόμαρχον ἐπιχειρῆσαι ἀνασχάπτειν γύχτωρ τὸν 
ῥηθέντα πλοῦτον, σεισμῶν δὲ γενομένων μεγάλων ἔξω φυγεῖν καὶ παύσασϑαι τῆς ἀνασχαφῆς. 

(Vers. 406.) Τὸ δὲ ληιστοὶ ἀπὸ τοῦ ληίζω γίνεται ἢ μᾶλλον ἀπὸ τοῦ λεία κατὰ διάλυσιν λεϊστοί. διὸ 
κατωτέρω ψυχὴ λεϊστή φησι διὰ τοῦ €, ὃ περ ἐχταϑὲν εἰς ἢ ἐποίησε τὸ ληιστόν. ἔστι δὲ παϑητικῆς μὲν 
διαϑέσεως ὃ ληιστὸς, ἐνεργητικῆς δὲ ὁ ληιστὴρ καὶ ὃ ληιστὴς, χαὶ ἐν συναιρέσει, λῃστής. ( Vers. 407.) 
τὸ δὲ κτητοὶ διάφορόν ἐστι πρὸς τὸ ληιστοί. ληίζεται μὲν γάρ τις πολεμῶν, κτᾶται δὲ γενικώτερον χαὶ 

20 ἀνταλλαττόμενος, ἢ χάριν λαμβάνων ἢ ἕρμαιον εὑρίσκων ἢ ἄλλως ὁπωσοῦν. πάρισα δὲ τὸ ληιστοὶ καὶ 

κτητοὶ, ὡς περ χαὶ τὸ, ψυχὴ λεϊστὴ καὶ ἑλετή. ἔστι δὲ λεϊστὴ μὲν ἡ ἀκουσίως ἑλχομένη, ἑλετὴ δὲ 
ἡ ἑκουσίως ἐπανερχομένη καὶ, ὡς ἂν εἴποι τις, αἱρετὴ διὼ τὸ κατὰ προαίρεσιν, (Vers. 408.) Τὸ δὲ 
ἵππων ξανϑὰ χάρηνα, ἐμφαίνει χαίρειν τὸν ᾿Αχιλλέα τῇ τοιαύτῃ τῶν ἵππων χροιᾷ. πάλιν δὲ ἐλϑεῖν τὸ 
ἐπανελιϑεῖν, 0. παλινζωία καὶ παλιγγενεσία λέγεται. ( Vers. 411.) Ὅτι τὸ διπλοῦν τῆς εἱμαρμένης 10 
πολλαχοῦ αἰνίττεται ὁ ποιητὴς, οἷον ὅτε Ζεὺς περὶ Σαρπηδόνος βουλεύεται, καὶ ὅτε ὁ Κορίνϑιος μάν- 
τις Πολίϊδος τῷ παιδὶ Εὐχήνορι μαντεύεται 5j ἐν μεγάροις νόσῳ φϑαρῆναι ἢ ἐν Τροίᾳ μάχῃ δαμῆναι. 
καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ δὲ, ἔνϑα Ἄἴγισϑος, εἴ περ οὐκ ἐμνᾶτο τὴν τοῦ βασιλέως μνηστὴν, καὶ αὐτὸν ἀπέ- 
χτεινεν, οὐκ ἂν ὦὥλετο, καὶ ἐν οἷς οἱ τοῦ Ωδυσσέως ἑταῖροι ἔζων ἂν, μὴ φαγόντες τῶν ᾿Ηλίου βοῶν. 

«3 - uc ] - , ι c ͵ - 2 J , ze » - , 
xai ἐνταῦϑα δὴ ὁμοίως ποιεῖ. λέγει γὰρ ἡ μήτηρ τῷ Αχιλλεῖ, διχϑαδίας Κῆρας ἤτοι διπλᾶς μοίρας 

30 φερέμεν αὐτὸν ϑανάτοιο τέλοσδε. εἰ μὲν αὐτόϑι, φησὶ, μένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι, ὥλετο μέν 
μοι νόστος, ἀτὰρ χλέος ἄφϑιτον ἔσται" εἰ δέ xev οἴκαδε. ἵκωμαι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, ὥλετο μὲν 
κλέος ἐσθλὸν. ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν ἔσσεται" ὅ περ ἐφεομηνεύων ἐπάγει" οὐ δέ xs μ᾽ ὦκα τέλος ϑα- 
νάτοιο κιχείη. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν ἔσσεται. αἰὼν δὲ ἡ ζωὴ πολλαχοῦ παρὰ τῷ 
ποιητῇ. Kai € ὅρα ὅτι τε οὐκ ἠδέσϑη δὶς εἰπεῖν ταὐτολογικῶς ὃ ποιητὴς τὸ ϑανάτοιο τέλος ἀντὶ τοῦ 

ὁ ϑάνατος zara πέραθησιν, καὶ ὅτι νῦν μὲν τὸ ἐπὶ δηρὸν ἐλλειπτικῶς εἴρηται ἀντὶ τοῦ ἐπὶ πολὺν 
χρόνον, ὅτε δὲ ἡ “πρόϑεσις ἄπεστι, τότε «cà ἐπιῤῥηματιχόν ἐστι τὸ δηρόν. ᾿Ιστέον δὲ τὸ, ὅτε μήτηρ μέ 20 
φησι Θέτις διχϑαδίας κῆρας φέρειν εἰς Ücvorov, δηλοῖ μὲν ὡς διπλαῖ κῆρις ἄγουσι τὸν ᾿Αχιλλέα ἐς 

“4ιδου. αἱ μέντοι δύο αἰτιατικαὶ, τὸ ἐμὲ καὶ τὸ κῆρας, διασείουσι τὴν φράσιν, ὡς δῆϑεν δυνατὸν ὃν 

νοῆσαι ὡς ὃ ̓᾿Αχιλλεὺς τὰς κῆρας ἄγει πρὸς ϑάνατον χατὰ τοὺς γελοιάζοντας. (Vers. 417.) Ὅτι ἐν 
4o τῷ, καὶ δ᾽ ἂν τοῖς ἄλλοις ἐγὼ παραμυϑησαίμην οἴκαδ᾽ ἀπὸοπλείειν» παραμυϑήσασϑαι τὸ παρηγορῆσαι 

χαὶ παραινέσαι λέγει ̓ “Ἱχιλλεύς. ᾿Ιστέον γὰρ ὅτι μῦϑος αἶνος. φάσχειν, ἀγορεύειν, εἰπεῖν, εἰρηχέναι, 
ὁμοίων εἰσὶ νοημάτων δηλωτικά. διὸ καὶ προσλαβόντα τὴν παρὰ πρόϑεσιν ὁμοιότητα τινα ἔχουσιν 

ἐννοιῶν καὶ γίνεται ἐκ τοῦ μύϑου μὲν τὸ παραμυϑεῖσϑαι, τοῦ αἴνου δὲ τὸ παραινεῖν, τοῦ δὲ φάσχειν 

τὸ παραιφάσχειν καὶ ἡ πάρφασις καὶ ἡ παραίφασις, τοῦ δὲ ἀγορεύειν τὸ παρηγόρημα, τοῦ δὲ εἰπεῖν 
τὸ παρειπεῖν, τοῦ δὲ εἰρηκέναι τὸ παραῤῥητοὶ, 0 περ ὃ ποιητὴς μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ. ἐτόλμησε δέ τις ἐντεῦ- 

Dev ἐχδοῦναι xoi πάῤῥησιν τὴν παράῤῥησιν. δῆλον δὲ ὅτι μυϑέεσϑαι μὲν καὶ μυϑεῖσϑαι καὶ παρα- 
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μυϑεῖσϑαι Ὁμηριχὰ, [m δὲ τὸ “ψευδῶς λέγειν τῆς μεδ'" Ὅμηρόν ἐστι χρήσεως. ( Vers, 418.) 

ϑοὍτι τὸ, οὐχέτι Τροίαν αἱ “ρήσομεν εὐρυάν vig, ὃ περ σίου εἰπὲν ὁ βασιλεὺς, παραφράξων ἐνταῦϑα διὰ 
τοῦ ᾿Αχιλλέως ὃ ποιητὴς φησίν" ἐπεὶ οὐκέτι δήετε, € 0 ἐστιν εὑρήσετε τέχμωρ ᾽Ιλίου αἰπεινῆς, τέχμωρ εἰπὼν 

τὸ ἐν ᾿ἀχαιοῖς σχοπιμώτατον τέλος, τὴν ἅλωσιν. τοῦ δὲ δήετε παράγωγον ἡ τοῦ μύϑου Zo. ἐπεί φασιν, 
ἁρπαγεῖσαν τὴν ϑυγατέρα κόρην ζητοῦσα ἤκουε πρὸς τῶν ἐντυγχανόντων ἐπὶ παραμυϑίᾳ τὸ, δήεις, 

ὃ ἐστιν εὑρήσεις. ocn 4 19. ) Ἴλιον δὲ αἰπεινὴν οὐχ ἀπᾷδον ἐστὶ νοῆσαι νῦν καὶ τὴν χαλεπὴν, οἷα 

τοῦ ᾿ Δχιλλέως τοιαύτην ἤδη κρίνοντος αὐτὴν τοῖς ᾿γαιοῖς. ( Vers. 420.) ᾿Ενταῦϑα δὲ κεῖται καὶ τὸ 

ὑπερσχεῖν οὐκ ἐπὶ νίχης συνήϑως, ἀλλ΄ ἐπὶ βοηϑείας, εἰπόντος ᾿Αχιλλέως ὅτι μάλα ϑεὸς τὴν χεῖρα 
ὑπερέσχε τῆς Τροίας, τεϑαρσήκασι δὲ λαοί. ἔστι δὲ ὑπερέσχε τὸ ὑπεράνω αὐτῆς ἔσχεν, ἐσχέπασεν, 
ἐφύλαξεν. (Vers. 422.) χεῖται δ᾽ ἐν τούτοις καὶ τὸ, ἀπόφασϑε ἀγγελίαν τοῖς ἀριστεῦσιν, ἀντὶ τοῦ 
ἀποφατικῶς εἴπατε ὡς οἱ πείϑεται 4χιλλεύς. " EvÓa καὶ ὅρα ὅτι οὐκ εἶπεν ἀπύφασϑε τῷ βασιλεῖ, ἀλλὰ 
τοῖς τῶν ᾿“Ιχαιῶν ἀριστεῦσιν, ἢ διότι ὀκνεῖ ὅλως ὀνομάζειν ἐχεῖνον, ἢ καὶ ἵνα τοὺς ἀριστέας ἐπεγείρῃ τῷ 
βασιλεῖ ἀκούσαντας ὡς δι᾿ αὐτὸν κινδυνεύουσι καὶ αὐτοὶ, ὅ meo ἀνεχάλυψε φϑάσας ὃ ̓ Αχιλλεὺς ἐν οἷς 

4o παρήγγειλεν εἰπών" πᾶντα ἀγορεύειν ὡς ἐπιτέλλω "ἀμφαδὸν, ὄφρα χαὶ ἄλλοι ἐπισχύζωνται Ayatot. 
ἐνταῦϑα μέντοι τοῦτο ὑποχρύψας φησίν" ὕφρα ἄλλην φράξωνται ἃ ἀμείνω βουλήν. λέγει δ᾽ ἐν τούτοις γνω- 
μικῶς καὶ ὅτι, τὸ γὰρ ἤγουν τοῦτο γέρας ἐστὶ γερόντων , τὸ τὰ ἀγγελϑέντα δηλαδὴ μηνύειν, ὡς δέον 

ὃν τοὺς πρέσβεις μὴ ψεύδεσθαι παραποιοῦντας τὰ ἀγγελλόμενα. ( Vers. 423.) Ὅτι παροιμιῶδες ἐπὶ 

τῶν ix πρώτης μὴ τυχόντων οὗ ϑέλουσι, τὸ, ὄφρ᾽ ἄλλην φράζωνται ἐν φρεσὶ μῆτιν ἀμείνω. οὐ γὰρ 
αὕτη ἑτοίμη. ὕστερον δὲ παροιμία ὁμοία τοιαύτη, ἐξερωνήϑη, αὕτη μὲν ἡ μήρινϑος οὐδὲν ἔσπασεν, ἀντὶ 
τοῦ αὕτη ἡ μηχανὴ οὐδὲν ἤνυσεν, ἐκ μεταφορᾶς τῶν σχοίνοις ϑηρευόντων ἢ ἁλιευόντων. ( Vers. 426.) 
Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα ἐν τῷ, ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος, πλεονάζει ἡ ἀπὸ πρόϑεσις, ὥς περ καὶ ἡ κατὰ πρόϑεσις 
εὐθὺς ἐν τῷ, Φοῖνιξ παρ᾽ ἡμῖν μένων κατακοιμηϑήτω. εὕρηται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀποϑέσϑαι μῆνιν καὶ 
πραῦνϑῆναι, καὶ οὕτως ἀπὸ μήνιδος γενέσϑαι, πρὸς ὁμοιότητα τοῦ ἀπόμαχος γέρων, καὶ ἀπόμουσον 

γένος γυναικῶν, xal ἀπῳδὸν φϑέγμα, xal, ἄποινος ϑυσία ἡ δίχα σπονδῆς οἴνου, καὶ ἀπεμφαῖνον 

»όημα , χαὶ τῶν ὁμοίων, περὶ ὧν καὶ προδεδήλωται. ( Vers. 429. ) Ὅτι ἑκουσίας δὸοῦ τὸ, ὄφρα μοι 
50 ὃ ἕπηται, ἢν ἐθέλῃσιν, ἀνάγκῃ δ᾽ οὔτε μιν ἄξω. ἐν ᾧ δείχνυται ὡς "ἐναντία ἐστὶ τὸ ἐϑελουσίως καὶ τὸ 

κατ᾽ ἀνάγχην γίνεσθαί τι. (Vers. 430.) Ὅτι μετὰ τοὺς ᾿Αχιλλέως λόγους οἱ πρέσβεις πάντες ἀκὴν ἐγέ- 
vovro σιωπῇ μῦϑον ἀγασσάμενοι, μάλα γὰρ χρατερῶς ἀπέειπεν. ἔστι δὲ τὸ μὲν ἀπέειπε ταὐτὸν τῷ 
ἀπέφησεν, ἐξ οὗ πρὸ ὀλίγου τὸ, ἀγγελίην ἀπόφασϑε. τὸ δὲ κρατερῶς ὅμοιον τῷ ἀπηλεγέως, 0 ἐν προοι- 
μίοις εἴρηκεν ὃ ̓ Αγιλλεύς. ὅρα δὲ τὸ πάντες ἐπὶ τριῶν λεχϑέν. οὐ γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἡ τοιαύτη λέξις ἀεὶ 

6o πολυλαΐαν δηλοῖ. ( Vers. 451.) Ὅτι στρυφνοτέρα μὲν ἡ ῥηθϑεῖπσα τοῦ Ὀδυσσέως δημηγορία καὶ σεμνο- 
τέρα xci, τὸ ὅλον εἰπεῖν, πρέπουσα πρέσβει βασιλικῷ. ἡ δὲ ἐφεξῆς (Vers. 454.) τοῦ GQorvizog πει- 
στιχωτέρα ὡς οἰχείου καί πὼς ἐλέου ἔοιχεν εἰσβολὴ ἐπὶ προὔπαρξάσῃ ἑτέρᾳ πρεσβείᾳ. δακρύοις οὖν 

7616 γέρων χιρνᾷ τὸ προοίμιον, παῤῥησιάκζεταί τε ἐπὶ πλέον καὶ ἐντρέπει ὀνειδίζων, καὶ ἀφελῶς δὲ λαλεῖ, 
τῆς βρεφιχῆς τοῦ ᾿Αχιλλέως μεμνημένος ἡλικίας, € δὲ καὶ ἱστορικήν τινα ὁμοιότητα παραφέρει. καὶ 
ὅλως πολυειδῶς ποιχίλλεται πρὸς πλείω πιϑανότητα, χαϑὰ προϊοῦσι τῷ λόγῳ φανεῖται, ovy. ὅτι ῥητο- 
ρικώτερος Ὀδυσσέως ἐστὶν, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδὲν τῶν τοιούτων ἔπρεπε τῷ Ὀδυσσεῖ, ἀλλ αὐτῷ xoi μόνῳ, οἷα 

καὶ διδασκάλῳ τοῦ ᾿Αχιλλέως καὶ πατρὶ κατὰ ϑέσιν, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς δειχϑήσεται. ( Vers. 432. sqq.) 
10 loríov δὲ ὅτι *xoi ὃ Φοῖνιξ ἐκ τοῦ παρόντος, χαϑὰ ποιεῖν Ὁμήρῳ σύνηθες, xci ἀπ᾽ αὑτῶν τῶν, 665 | 

0 φασι, παρὰ πόδας λαμβάνει τὸ πρεσβευτικὸν προοίμιον, ὡς καὶ Ὀδυσσεὺς πρὸ αὐτοῦ. εἰπόντος γὰρ ΘΟ 
᾿Αχιλλέως ὅτι 0. Φοῖνιξ αὐτόϑι καταχοιμηϑήτω, ὄφρα μοι ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδα ἕπηται αὔριον, 
ἣν ἐθέλῃσιν, ἀνάγκῃ δ᾽ οὔ τί μιν ἄξω, ὃ Φοῖνιξ ὀψὲ μετέειπε, δάκρυα ἀναπρήσας, ἤγουν δακρύσας, 
ἐξ αὐτοῦ τοῦ προοιμίου, ὡς εἴρηται. (Vers. 433.) πέρι γὰρ δίε νηυσὶν “χαιῶν" εἰ uiv δὴ νόστον 
γὲ μετὰ φρεσὶ, φαίδιμ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, βάλλεαι, οὐδέ τι πάμπαν ἀμύνειν νηυσὶ ϑοῆ σι πῦρ ἐϑέλεις ἀΐδη- 
λον, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε ϑυμῷ, πῶς ἂν ἔπειτ᾽ ἀπὸ σεῖο, φίλον τέκος, αὖϑιε λιποίμην οἷος; ἤγουν 
πῶς &v σου μεμονωμένος ἀπολιποίμην; Ὅρα δὲ καὶ ὡς τῷ γέροντι περὶ νηυσὶ δεδιότι προέδραμε τῆς 

| 
| 
j 
| 
| 
! 
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δημηγορίας τὸ δάκρυον, oixrov πολὺν igeAxOuevov* ἐπεὶ καὶ ἀριδάκρνες κατὰ τὴν παροιμίαν οἱ ἀγα- 
ϑοί. διὸ καὶ συγχέει τῷ μαϑητῇ τὸν ϑυμὸν, ὡς ἐχεῖνος ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἐρεῖ, καί πως τέγγειν τὴν ἐχείνου 

σκληρότητα. καὶ ὅτι εἰρωνεύεταν κατὰ ἤϑους βαρύτητα, ἐν οἷς φησί" πῶς ἂν ἀπολιποίμην σου. τὸν 
Ἀγὰρ “ἰχιλλέα μάλλον ἐχρὴν εἰπεῖν, πῶς ἄν σου λιποίμην, ᾧ μὲ συνέστησεν ὃ πατήρ; οὐ γὰρ 30 
κελεύειν ἐχρὴν ἀλλὰ κελεύεσϑαι ὑπὸ τοῦ διδασχάλου οὐδὲ ἡγεῖσϑαν τοῦ ἀπόπλου ἀλλ ἕπεσϑαι. ἄρ- 
ϑρον δὲ τοῦ δακρύειν τὸν γέροντα τὸ περὶ ταῖς ναυσὶ δεδιέναι κατὰ τὸν ποιητήν. Τὸ δὲ ἀναπρήσας 
ἀντὶ τοῦ ἀναπεράσας ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου ἢ ἀναφυσήσας ὡς ἀπὸ τοῦ πρήϑω ῥήματος καὶ γεμίσας τοὺς 

ὀφθαλμοὺς, ὅϑεν καὶ τὸ, ἄνεμος ἱστίον ἔπρησε. Τοῦ δὲ, δίε περὶ νηυσὶν, 0 ἐστιν ἐφοβεῖτο, ἐνεστὼς 

τὸ δίω διὰ μόνου διχρόνου, ἐξ οὗ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν καὶ τὸ δεδιέναι καὶ ἡ δειδία καὶ ὅσα τοιαῦτα. 
10 &( δὲ καὶ τὸ ἐπιτρέχειν τῷ κατὰ δέος φεύγοντι διώκειν λέγεται παρὰ τὸ δίειν ὦκα, ὁμώνυμον ἄρα τὸ 

δίειν, δηλοῦν καὶ τὸ φεύγειν xci τὸ χατατρέχειν τῶν δειλαινομένων. δοκεῖ δὲ διφορεῖσϑαι τὸ "δίειν, áo 
καϑὰ καὶ τὸ φϑίειν. καὶ τοῦ μὲν γραφομένου ἐν μόνῳ διχρόνῳ ἰδοὺ ἡ χρῆσις πέφηνεν" ὡς δὲ καὶ ἐν 
διφϑόγγῳ γράφεται δείω, φαίνεται ἐκ τοῦ δέος, ἐν ᾧ ἀπὸ διφϑόγγου ἀνεφάνη τὸ 2, καϑὰ ἐκ τοῦ 
γείφω τὸ νέφος, ἔτι δὲ καὶ ἐκ τοῦ δείδω, γενομένου πλεονασμῷ τοῦ δ᾽ ἐκ τοῦ δείω, καὶ ἀπὸ τοῦ δεί- 
μου δὲ τοῦ δηλοῦντος τὸν φόβον. (Vers. 435.) Τὺ δὲ, ἐν φρεσὶ βάλλεαι, ᾿ Αἀττικῶς ἐγράφη ἀντὶ τοῦ 
βάλλεις, τίϑης. Τὸ δὲ, οὐδέ τι πάμπαν, ἶσον ἔστι τῷ οὐδαμῶς, οὐδόλως. TO δὲ, ἀμύνειν νηυσὶ πῦρ, 
κατὰ τὸ πλῆρες πέφρασται, καϑὰ καὶ τὸ, ἀλεξήσεις κακὸν ἦμαρ. ἄλλως δὲ τὸ ἀμῦναι μόνον καὶ 
μόνον τὸ ἀλεξῆσαι ἐλλιπές ἐστι. ( Vers. 456.) Πῦρ δὲ ἀΐδηλον τὸ μὴ (Gov καὶ οἷον καϑήμενον ἀλλὰ 
προϊὸν καὶ νεμόμενον τὰ παρατυχόντα, ἵνα ἢ ἀΐζηλον καὶ συνήϑει τροπῇ τοῦ G εἰς δ᾽ ἀΐδηλον. Τὸ δὲ, 

20 ἐπεὶ χύλος ἔμπεσε ϑυμῷ, πολεμίου. δηλονότι δίκην, πάνυ ἐντρεπτικῶς εἰπεν ὃ Φοῖνιξ, αἰσχύνων τὸν 
ἥρωα ὡς ὀργίλον, οὐ μὴν, ὡς ἐκεῖνος οἴεται, φιλότιμον. τὸν δὲ χόλον τοῦτον προϊὼν ϑυμὸν μέγαν 
ἐρεῖ. ἐπιεικῶς δὲ εἴρηται xoi ἀμφότερα. οὐ γὰρ ἀληϑῶς χόλος ταὐτὰ καὶ ϑυμὸς, ἀλλὰ μῆνις αὐτό- 
χρῆμα, εἰ μὴ ἄρα καὶ κότος. ἀστείως δὲ πάντως εἴρηται τὸ, ἐνέπεσε ϑυμῷ,, ἀντὶ τοῦ πολεμικῶς ἐπὴλ- 
Sev. οὕτω Τρῶες "ἐμπίπτουσι ταῖς τῶν ᾿Δχαιῶν νηυσὶ, χαὶ πῦρ δὲ ὕλῃ, καὶ ἕτερα βλαπτικὰ ἕτε- 50 
ροις TuGí. (Vers, 438.) “έγει δὲ ὃ Φοῖνιξ τῷ ᾿Αἀχιλλεῖ καὶ ὅτι, σοὶ δέ μ᾽ ἔπεμπε γέρων ἱππηλάτα 
Πηλεὺς ἤματι τῷ, ὕτ᾽ ἐκ Φϑίης "Myopéuvove πέμπε νήπιον, οὔπω εἰδόϑ' ὁμοιίου πολέμοιο οὐδ᾽ ἀγο- 
ρέων, ἵνα τ᾽ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέϑουσι" τοὔνεχά μὲ προέηκε διδασχέμεναι τάδε πάντα, μύϑων τε 
ῥητῆρ᾽ ἔμεναι, πρηκτῆρά ré ἔργων, ἤγουν διδάσκαλον λόγων τε καὶ ἔργων. τῷ AAA. φασὶ γάρ τινες 
γεώτατον τὸν ᾿Αχιλλέα εἰς τὸν Τρωικὸν ἐλϑεῖν πόλεμον, ὡσεὶ δώδεκα ὄντα ἐτῶν. Καὶ σημείωσαι ὅτι ἣν ἔχει 

3o ἀρετὴν ἔν τὲ λόγοις ἔν τε ἔργοις ὃ Ape, ἑαυτῷ ἐπιγράφεταί πως ὁ Φοῖνιξ. διὸ καὶ ἐποφείλ εται χά- 
θιτας, ὧν μία καὶ τὸ πεισϑῆναι νῦν τὸν μαϑητὴν αὐτῷ πρεσβεύοντι. ( Vers. 445, » Ὅτι δὲ ῥήτωρ ἕπεται 

τῷ Apis ὃ ὁ (Φοῖνιξ καὶ σύμβουλος, καὶ ὃ γεγωράφος ἱστορεῖ. φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ t ὅτι δυνάμενος καλλω- 
πίσαι τὸν λόγον ἐ ἐμφανῶς ἐν τῷ εἰπεῖν, μύϑων τε ῥητῆρα ἔργων τε πρηκτῆρω, ὅμως οὐκ ἐποίησεν οὕτω, 
ἀλλὰ μετέϑηκε τὸ πρηκτῆρα καντεῦϑεν τὸ ὁμοιοτέλευτον συνεσχίασεν, ἵνα μὴ ἐν σχυϑιρωποῖς ὁ λόγος 

ἐμφανέστατα καλλωπίζηται. ( Vers. 442.) To δὲ προέηχε φϑάσας ἡρμήνευσε ἐν τῷ, σοὶ δέ μ᾽ ἔπεμπε 

γέρων ἱππηλάτα ΠΣ λεὺς, δὶς εἰπὼν ἐκεῖ τὸ ἔπεμπεν, οἷα τοῦ γέροντος ἐμφανῶς ταὐτολογοῦντος διὰ 60 
τὸ ἀγωνιᾶν. νϑα ὅρα καὶ ὡς ἄλλως μὲν πέμπεται ὁ Φοῖνιξ τῷ ᾿Αχιλεῖ, διδάσκαλος y&g* ἄλλως δὲ 
ὁ ᾿Αχιλλεὺς τῷ βασιλεῖ, σύμμαχος γαρ᾽ ὅϑεν καὶ ὥς TQ οὐκ ἂν δεόντως ὁ Φοῖνιξ ἀπολίποιτο τοῦ 
᾿Ἱχιλλέως ᾧ ἐπέμφϑη, οὐδ᾽ ἂν τοῦ βασιλέως € 0 ᾿Δχιλλεύς. διὸ καὶ ἐγγὺς Ó ῥήτωρ παρέϑετο κατὰ συνά- 

066 φειαν τὸ, σοὶ δέ μ᾽ ἔπεμπε γέρων Πηλεὺς, ὅτι σ᾽ ἐκ Φϑίης ̓ 4γαμέμνονι πέμπε, διδάσχων τὸν μαϑητὴν 

διὰ τοῦτο oie καὶ αὐτὸν εἰπεῖν τῷ βασιλεῖ, πῶς ἂν ἔπειτ᾽ ἀπὸ σεῖο λιποίμην. ᾧ ἐπέμφϑην ὑπὸ τοῦ 

πατρός. "ἀγαϑὴ δὲ λέξις τὸ πέμπε" διὸ xoi ἐδισσεύϑη xat ἐπιμονὴν ἡ αὐτὴ οὖσα τῷ ἔστειλε.702 

( Vers. 438.) Τὸ δὲ, ἱππηλάτα Πηλεὺς, ἔχει τινὰ παρηχήσεως ἔμφασιν, εἰ χαὶ μὴ σπουδαίαν" ἐῤῥέϑη 
δὲ καὶ ὁ Φοῖνιξ ἀνωτέρω ἱππηλάτης. ἀναγχαίως δὲ ἱππηλάτα λέγει Ὅμηρος διὰ δάκτυλον μετρικόν. 

ὃ γὰρ ἱππηλάτης, ὥς πὲρ χαὶ ὁ τοξότης xci ὁ ἱππότης καὶ ὁ δεσπότης, ἀσυντελὴ τοῖς ἡρωίξουσι διὰ 

τὸ ἐν αὐτοῖς ἀμφίμακρον. To δὲ πέμπε δέεται πάντως ὑποδιαστολῆς βελτιούσης διάνοιαν ἐν τῷ, πέμπε 

Μ πὶ 
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νήπιον, ἵνα μὴ τις, ὡς τοῦ ν ἡνωμένου τῷ ῥήματι, νοήσῃ ὅτι ἔπεμπεν οὐ νήπιον ἀλλὰ ἤπιον. ᾿Ιστέον 
δὲ ὅτι πέμπειν παρὰ τοῖς μεϑ' Ὅμηρον καὶ τὸ στέλλεσϑαι ϑριαμβικῶς, ὅϑεν xoi πομπὴ ὁ ϑρίαμβος, 
ὃν προέλευσιν ἡ κοινὴ γλῶσσα λαλεῖ, xci πομπεῖα παρ᾽ rtuxoig ἱερὰ σχεύη χρήσιμα ἐν τοιαύταις 
πομπαῖς. ( Vers. 440.) Τὸ δὲ, εἰδότα πολέμου, συνήϑη Ὁμήρῳ σύνταξιν ἔχει τὴν μετὰ γενικῆς. οὐ 
γὰρ μόνον τὸ εὖ εἰδὼς, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ μόνον τὸ εἰδὼς γενιχῇ συντάσσει. οὕτω δὲ καὶ τὸ γνῶναι, ὡς | 
ἡ Ὀδυσσεία δηλοῖ. διὰ τί δὲ ὁμοίιος 0 πόλεμος λέγεται, προδεδήλωται. (Vers. 441.) '4yopg&g δὲ τοὺς 

10 δημηγορικοὺς λόγους φησί. Τὸ δὲ, ἔνϑα ἄνδρες ἀριπρεπέες, δύναται μὲν καὶ ἐπὶ πολέμου νοεῖσϑαν 
καὶ ἐπὶ ἀγορᾶς, μάλιστα δὲ κρεῖττον ἐπὶ ἀγορᾶς. καὶ ἐν ἄλλοις γὰρ ὁ ποιητὴς τὸν ἄριστον δημηγόρον 
ἐπιπλέον ἐξαίρει τοῦ πολεμιστοῦ, εἰ καὶ ἄλλως κυδιάνειρα λεγομένη καὶ ἡ μάχη ἀριπρεπέας γοεῖται &y- 
δρας ποιεῖν καὶ αὐτή. δι». 442.) Tov δὲ, διδασχέμεναι τάδε πάντα, ἐφερμηνευτικὸν εὐθὺς ἐ ἐπῆκται 10 

τὸ, μύϑων τε ῥητῆρα εἶναι πρηκτῆρά τε ἔργων. καὶ ὅρα ὅτι, ὥς περ πρὸ ὀλίγων τὸ, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες 
ἀκὴν ἐγένοντο, ἐπὶ τριῶν ἔφη ἀνδρῶν, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα τὸ πάντα ἐπὶ πραγμάτων δύο, τοῦ λόγοις 
παιδεῦσαι καὶ ἔργοις. δοχεῖ δὲ καλῶς ἐπί γε τοιούτων ῥηθῆναι τὸ πάντες καὶ τὸ πάντα. οἱ ἄνδρες τε 
γὰρ Φοῖνιξ xci Ὀδυσσεύς εἰσι καὶ “ἴας οἱ ἀντὶ πολλῶν. xci τὰ πράγματα λόγοι καὶ πράξεις, ὧν 
τὸ πολ υσχιδὲς μικροῦ δεῖν ἀμύϑητον. ( Vers. 443.) Ioréov δὲ xai ὅτι ῥήτορα οὐχ οἶδεν εἰπεῖν Ὅμη- ἰ 
ρος᾽ οὔπω “γὰρ ἐπεχωρίαξε τότε ἡ λέξις" ῥητῆρα δὲ λέγει, ὡς καὶ φράτωρ φράτηρ à &TO παρὰ τοῖς | 

παλαιοῖς. ὅρα δὲ τὸ, πρηκτῆρά τὲ ἔργων, δι᾿ οὗ διδασκάλου τελείου ἐκφαίνεται ἀρετή. ὡς γὰρ ὃ τῶν 
μύϑων ῥητὴρ ῥητορεύων διδάσκει τὸν μυούμενον, ὡς οὕτω χρὴ ῥητορεύειν, οὕτω καὶ ὃ τῶν ἔργων 

20 "πρηχτὴρ πράττων παιδεύει τὰ πρακτέα τὸν μαϑητὴν, οὐ μὴν λέγων μόνον καὶ ἐρεϑίζων. οὕτω καὶ 
ὃ μουσικὸς ἐνάγει πρὸς μάϑησιν" οὕτω καὶ πᾶς ὁστισοῦν ὃ πράττειν ἐπιστημοναρχῶν, ἵνα μὴ μαχρὰ 20 
λέγωμεν. οὐχοῖν πραχτιχώτατος ὧν ὁ Φοῖνιξ τοιοῦτον xol τὸν AyiAAÉn ἐποίησεν. (Vers. 444.) Ὅτι 
ὁ Φοῖνιξ τὸ, πῶς ἂν ἔπειτ᾽ ἀπὸ σεῖο, φίλον véxog , αὖϑι λιποίμην, παραφράζων φησὶ πρὸς ᾿Αἰχιλλέα" 
ὡς ἂν, ἤγουν ὄντως ἂν, ἔπειτ᾽ ἀπὸ σεῖο, φίλον τέχος, οὐκ ἐϑέλοιμι λείπεσϑαι, καὶ ἐπάγει" οὐδ᾽ εἴ 
"κέν μοι ὑποσταίη ϑεὸς αὐτὸς γῆρας ἀποξύσας ϑήσειν νέον ἡβώοντα,, οἷον ὅτε πρῶτον λίπον ᾿ Ελλάδα 
καὶ ἑξῆς. ( Vers. 446.) Καὶ ὅρα τὸ ἀποξύσας προσφυῶς ῥηϑὲν τῇ τοῦ γεροντικοῦ δέρματος τραχύτητι, 
δι᾽ ἣν καὶ πάγουρον αὐτὸν ἡ Κασάνδρα zov καλεῖ. ξύεται γὰρ τὸ τραχὺ, ὡς ἂν εὐϑετισϑῇ πρὸς λειότητα. 
( Vers. 445.) Τὸ δὲ, ὑποσταίη ϑεὸς, ἀντὶ τοῦ ὑπόσχηται, ἐγγυήσηται, xa ὃ σημαινόμενον λέγει καὶ 
προϊὼν, ὅτι ὃ βασιλεὺς δῶρα τὰ μὲν διδοῖ, τὰ δὲ ὑπέστη, τουτέστιν ὑπέσχετο. Τὸ δὲ αὐτὸς κατ᾽ ἐξοχὴν 

ῥηϑὲν ἐν τῷ ϑεὸς αὐτὸς διαστολὴν ἔχει πρὸς τὸν ϑέσει ϑεὸν, ὁποῖός τις ἐστὶν ὁ ἔνϑεος καὶ ὁ ἀγχίϑεος. 
(Vers. 447.) Σημείωσαι 02 ὅτι νέος μὲν ὧν ὃ Φοῖνιξ ἐκ τῆς πατρίδος εἰς τὸν Πηλέα ἦλϑεν, οὐ τοιοῦ- 30 

So rog δὲ, ὁποῖος ὁ Arii" Àsve πρὸς τοῦ Πηλέως παρετέϑη τῷ Golvixi* αὐτὸς μὲν γὰρ νήπιος οὔτε λόγων 

ἐπιστήμων οὔτε ἔργων, ὁ δὲ Φοῖνιξ οὐδέν τι τοιοῦτος ἀλλ εὐδόκιμος, ὡς μετ᾽ ὀλίγα φανεῖται" διὸ xoi 
πλειόνων χαρίτων ὁ ̓ Αχιλλεὺς ὀφειλέτης τῷ Φοίνικι. ( Vers. 448.) Ὅτι ἑλλαδικὸς ἀνέκαϑεν ὧν ὃ Φοῖ- 
νιξ εἶτα ὕστερον εἰς φϑίαν ἐξίχετο φυγὼν δι᾽ αἰτίαν, ἥτις μετ᾽ ὀλίγα ῥηθήσεται. φησὶ γοῦν" ὅτε πρῶ- ᾿ 
τον λίπον ' Ελλάδα χαλλιγύναικα, φεύγων ψείκεα πατρὸς "Auvvropog Ognzvióao. ὁ δὲ γεωγράφος ἐκ | 

] 

ToU Θετταλιχοῦ Ὀρμενίου τοῦ ἐν τῇ Βοιωτίῳ γραφέντος ἱστορεῖ δοκεῖν τισὶ τὸν Φοίνικα φυγεῖν εἰς 
Ῥϑίαν. διό, φησι, τινὲς ἀντὶ τοῦ, οἷον ὅτε πρῶτον λίπον ᾿Ελλάδα καλλιγύναικα, γράφουσιν , οἷον 
ὅτε ἜΡΟΝ λίπον ᾿Ορμένιον πολύμηλον. φασὶ γὰρ τὸ χωρίον ὑπὸ Oguévov κτισϑῆναι, υἱοῦ Κερχάφου, ; 

παιδὸς «Αἰόλου, Ὁρμένου δὲ γενέσϑαι ᾿Αμύντορα, οὗ Φοῖνιξ xci Εὐαίμων, οὗ Εὐρύπυλος, ὅϑεν φυ- 

λαχϑῆναι τὴν διαδοχὴν Εὐρυπύλῳ. ὡς ἀπελϑόντος τοῦ Φοίνικος. τινὲς δέ, φησι, Φωκέα ποιοῦσι 4o 

τὸν Φοίνικα, νοοῦντες τὸν ἐν ᾿Ελεῶνι Ὀρμενίδην ᾿Αμύντορα, οὗ τὸν δόμον «Αὐτόλυχος ἀντετόρησε, 
πατέρα τοῦ Φοίνικος ὄντα ἐξ Ελεῶνος τῆς περὶ Παρνασόν. ' Ioréov δὲ ὡς οὔτε τὸ Ogu£riov οὔτε δ᾽ Ὅρ- 

4o μένος οὔτε ὃ ἐξ αὐτοῦ Ὀρμενίδης ἐξ ἀνάγκης ἐχ τοῦ ὁρμᾶν γίνονται, ἵνα καὶ δασύνωνται, ἀλλ, ὡς 
εἰχὲς, ἐκ τοῦ ὄρω τὸ διεγείρω, οὗ παϑητικὸν ὀρόμενος χαὶ ἐν συγκοπῇ ὄρμενος. Ὅτι ἡ μήτηρ τοῦ Φοί- 
γιχος aai παρευδοχιμουμένη i ἔρωτι, παλλακίδος τῆς Κλυτίας, ἧς ἢ noa ὁ TOU Φοίνικος πατὴρ 

᾿Αμύντωρ, καὶ δυσωπήσασα τὸν υἱὸν τὰ εἰς τὴν ῥηθησομένην ἐκδίκησιν, αἰτία γέγονεν αὐτῷ τοῦ ἐκ 
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τῆς πατρίδος, ὡς ἐῤῥέϑη,, φυγεῖν. ἱστορῶν γοῦν τὰ τοιαῦτα ὁ Ὁμηρικὸς Φοῖνιξ φησὶν ὅτι εἰς τὸν 
Πηλέα ἐξικόμην φεύίγων νείχεα πατρὸς, ὡς εἴρηται, ὃς μοι παλλακίδος πέρι χώσατο χαλλιχόμοιο, τὴν 
αὐτὸς φιλέεσχεν, ἀτιμάζεσκε δ᾽ ἄκοιτιν, μητέρ᾽ ἐμήν" ἡ δ᾽ αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων naALaxiót προ- 

)7 μιγῆναι, tv' ἐχϑήρειε γέροντα. ἀφίσταται γὰρ γέροντος νέα γυνὴ πειραϑεῖσα ἡβῶντος ἀνδρός. ὁ δὲ 
τοῖς τοκεῦσιν ὁμόνοιαν πραγματευόμενος ἐπείσϑη τῇ μητρί. φησὶ γὰρ ὁ Φοῖνιξ᾽ τῇ πιϑόμην, ἤγουν 
τῇ μητρὶ, καὶ ἔρεξα, μιγεὶς δηλαδὴ τῇ Κλυτίᾳ ἣν ὁ πατὴρ Auvvtoo οὔπω μὲν ἔγνω, χκαϑὰ οἱ παλαιοί 
φασιν, εἰς τοῦτο δὲ ἀνέτρεφε. διὸ οὐδὲ μιγῆναι φησὶν ὁ Φοῖνιξ ( Vers. 452.) τῇ παλλακίδι ἀλλὰ προ- 
μιγῆνᾶι, ἤτοι πρὸ ἐκείνου μιγῆναι, ἵνα ἐχϑήρειε τὸν γέροντα. (Vers. 453.) πατὴρ δ᾽ ἐμός, φησιν, 
αὐτίκ᾽ ὀϊσϑεὶς, ὅ ἐστε γνοὺς, πολλὰ κατηρᾶτο, στυγερὰς δ᾽ ἐπεκέκλετο " Βριννῦς, μή ποτὲ γούνασιν 5o 
οἷσιν, ὃ ἐστιν ἰδίοις, ἐφέζεσϑαι φίλον υἱὸν ἐξ ἐμέϑεν γεγαῶτα, ἵνα δηλαδὴ 0 λυπήσας πατέρα δυστυ- 

χήσῃ περὶ παιδὸς γονήν. ϑεὸς δέ, φησιν, ἐτέλειεν ἐπαράς. καὶ καταντᾷ μετὰ πολλὰ ὃ λόγος τῷ διδα- 
σχάλῳ εἰς τὸ ἀντὶ υἱοῦ τὸν ᾿Αχιλλέα ἐκϑρέψασϑαι καὶ παῖδα ποιήσασϑαι καὶ τηλικοῦτον ϑεῖναι ὁποῖος 
νῦν ἐστίν. ἀναμνήσει δὲ καὶ ὕπως ἐπαιδαγώγει αὐτόν. ἔνϑα καὶ σημειοῦνται οἱ παλαιοὶ, ὡς OUZ ὑπὸ 
Χείρωνος Ὅμηρος οἶδὲ τραφῆναι τὸν ᾿Αχιλλέα, εἰ μὴ ἄρα ἴσως μόνην παιδευϑῆναι τὴν ἰατρικὴν, εἶτα 
εἰπών" (Vers. 496.) ἀλλ᾽, ᾿άχιλεῦ, δάμασον ϑυμὸν μέγαν καὶ τὰ ἑξῆς, ῥητορεύσας δὲ καὶ περὶ 
λιτῶν τὰ ἐν τοῖς ἑξῆς ῥηϑησόμενα, ἐπάγει καὶ ἱστορίαν τὴν κατὰ τὸν Μῆελέαγρον οἰχείως πάνυ τῷ πράγ- 
ματι, καὶ συμβουλεύει ἑκόντα τοῖς “Ελλησιν ἐπαμῦναι, μή ποτε καὶ αὐτὸς τὸ τοῦ δῇήελεάγρου πάϑοι. 
καὶ γὰρ ἐκεῖνος, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς ἱστορηϑησεται, δῶρα μὲν λαμβάνων καὶ δυσωπούμενος οὐκ ἐπείϑετο, 
ὕστερον δὲ ὑπ᾽ ἀνάγκης τὸν μὲν πόλεμον, ᾧ ϑυμῷ εἴξας, κατειργάσατο, τῆς δὲ τιμῆς καὶ τῶν δώρων 
ἐξέπεσεν. (Vers. 450.) Ὅρα δὲ ὅτι πρὸς τὸ φιλέεσχε τὸ ἀτιμάξεσκεν ἀντέϑετο συγγενές τι ὃν τῷ μισεῖν. 
( Vers. 451.) Τὸ δὲ, λισσέσκετο γούνων ; ἔλλειψιν ἔχει ἢ προϑέσεως, ἵνα ἢ λίσσετο ὑπὲρ yov*vov Go 

ἢ διὰ γούνων , ἢ μάλιστα μετοχῆς » ἵνα λέγῃ ὅτι ἐλίσσετο ἁπτομένη γονάτων. ( Vers. 453.) ᾿Ιστέον δὲ 

καὶ ὅτι τὸ, τῇ πιϑόμην καὶ ἔρεξα ἐνδέδωχε τῷ χκωμιχῷ μέϑοδον εἰπεῖν, ὡς τῷ πατρὶ πειϑόμενος χαὶ 

ἐξάμαρτε, i ἵνα καὶ ὃ Φοῖνιξ εἴπῃ, ὡς τῇ μητρὶ πεισϑεὶς ἥμαρτον. σεμνῶς δὲ ἡ τοιαύτη ἔννοια εἴρηται. 
ῥέξαι γὰρ 0 Φοῖνιξ λέγει τὸ μιγῆναι͵ τῇ παλλακῇ, εὐφημῶν χαὶ φειδόμενος ὀλιγάκις λέγειν χαχά. ἐκ δὲ 
τοῦ τοιούτου, σεμνοῦ ϑαλαμηπόλου λέξιν ἐρανισάμενος καὶ ὃ ἀττικιστὴς ᾿Αλκίφρων ἔφη, ὡς ὃ δεῖνα 
οἷός τε ἦν ἐν ὀφϑαλμοῖς ὁρώντων ἁπάντων τὴν ψαλτριαν ἐν ἐργεῖν. ταὐτὸν γὰρ νοεῖ τὸ ῥέξειν. χαὶ τὸ 

ἐνερ Ἀγεῖν, xai ἐν ἀμφοῖν σεμνότητος παραπετάσματι τὸ τοῦ πράγματος δυσπρόσοπτον συγκαλ ὑπτεται.703 

Ὁμηρικὸν δέ τι καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Φιλοκτήτῃ τὸ, OU τέτι ῥέξας, χαχὸν δηλαδή. οὕτω γὰρ νοεῖται, 

εἰ καὶ παντελῶς ἐκεῖ σιωπᾶται τὸ ὁεχϑέν. Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ παρὰ τοῖς ῥήτορσι ζήτημα ἐχεῖνο τὸ, 

νόμος τὸν παῖδα τοῖς γονεῦσιν ἐπαμύνειν, μητρί τις ἐπαμύνας πρὸς τοῦ πατρὸς τυπτομένῃ ἀποχη- 

θύττεται, ἐντεῦϑεν δοκεῖ τὴν τῆς πλάσεως ἀρχὴν λαβεῖν. χἀνταῦϑα γὰρ ὁ (Φοῖνιξ ἀδιχουμένῃ τῇ μητρὶ 

τιμωρήσας δυσκόλου πειρᾶται τοῦ πατρός. εἰ δὲ ψέγεται ὡς πατέρα λυπήσας, ἀλλὰ λύεται τὸ ἔγκλημα 

διὰ τοῦ φύσει δικαίου" γάμον γὰρ ἀδικούμενον ἀνωρϑώσατο, οἷς τὸν πατέρα μὴ ἀδικήσας ἐλύπησεν. 

εἰ δὲ ἀνόσιόν τις ἐρεῖ τὸ πραχϑὲν í ἐψεύσατο" ἤδη γὰρ εἴρηται, ὡς οὐχ ἐμίγη ἀλλὰ προεμίγη, τῇ παλ- 

λαχῇ. xai ἄλλως δὲ, εἰ xci διὰ τὸν πατέρα ἴσως ἀνόσιος, ἀλλ ἄλλον τρόπον ὕσιος τιμωρῶν μητρί. 

τοῦτο δὴ καλὸν τῇ τραγῳδίᾳ a ἀντίστροφον. Aniov δέ peur ὅτι ̓ Δριστόδημος ὁ Νυσσαεὺς ῥήτωρ τε καὶ 
γραμματικὸς μετέγραψεν ἀντὶ τοῦ τῇ πιϑόμην χαὶ ἔρεξα, *rj οὐ πιϑύμην οὐδὲ € ἔρεξα, xai εὐδοχιμήσας 

ἐτιμήϑη., ὡς εὐσεβὴ τιμήσας τὸν ἥρωα. πρὸ δὲ αὐτοῦ wow evi τὴν τοιαύτην εὗρε γραφήν. xai Ev- 

ριπίδης δὲ ἐν Φοίνικι ἄπταιστον τὸν ἥρωα συντηρεῖ. ἄριστον δὲ τὸ τῆς μητρὸς ἐπεισόδιον. ἔοιχε γὰρ 

λέγειν ὃ Φοῖνιξ, ὅτι οὐδὲ ἐμοὶ τότε συνήνεγχε πεισϑέντι τῇ μητρί" οὔχουν οὐδὲ σὲ ὀνήσει Hu ἡτὴρ Di Θέτις, 

συμβουλεύσασα τῆς τῶν ᾿βλλήνων ἀποσχέσϑαι συμμαχίας, χαὶ εἰποῦσα, ἀλλὰ σὺ μὲν μήνιε καὶ τὰ 

ἑξῆς. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἀπορήσαντες οἱ παλαιοὶ, πῶς ποτὲ τὸν ἐπὶ πράξει οὐχ ἀγαϑῇ διάφορον τῷ 

πατρὶ (βοίνικα παιδαγωγὸν ἐπέστησε τῷ pd ὁ Πηλεὺς, λύουσιν, ὡς ἀγαϑοὶ διδάσχαλοι οἱ παΐϑ)η- 

μάτων πεῖραν σχόντες χαὶ ἑαυτοὺς ἀνακτησάμενοι. χαὶ Χείρωνα γάρ φασι τρωϑέντα ποτὲ τὴν» χεῖρα 

τὴν διὰ βοτανῶν ἐπινοήσασϑαι ἰατρικὴν, καὶ τὸν Σηλυβριανὸν παιδοτρίβην “Ηρόδικον διὰ πύνους 
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ἐμπεσόντα φϑόῃ μελετῆσαι τὰ περὶ δίαιταν. (Vers. 452.) Ὅρα δὲ, εἰ za. ὑποχορισμὸν ἡ παλλακὶς 
ἐῤῥέϑη, καϑά nov ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα xoi ἡ ἀγκαλίς. δοχεῖ γὰρ, ὥς περ πύλη πυλὶς, οὕτως εἶναι χαὶ 
ἀγκάλη ἀγκαλὶς καὶ παλλακὴ maÀLaxig. τοῦτο δὲ παρετηρήϑη διὰ τοὺς κελεύσαντας μὴ εἶναι ὑποχορι- 

20 σμὸν παρὰ τῷ ποιητῇ. πόϑεν δὲ γίνεται παλλακὴ, προδεδήλωδται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι νεωτάτη δοχεῖ εἰναι 
ἡ ἁπλῶς naAÀlaxij. μνηστέον γὰρ ὅτι, χαϑὰ xci προδεδήλωται, ταὐτὸν πάλλακα εἰπεῖν ἡλικίας λόγῳ 

καὶ βούπαιδα καὶ ἀντίπαιδα χαὶ μελλέφηβον, ἐξ οὗ δὴ πάλλακος ἡ 5 παλλακίς. ὡς δὲ xal ἡ Παλλὰς 

μετέχει τι τῆς τοιαύτης λέξεως, προεδηλώϑη nov καὶ αὐτό. σαφέστερον δὲ ταῦτα φράζει ὁ γράψας ὅτι 

παλλακαὶ καλοῦνται τὸ μὲν ἀχριβὲς τῶν παιδίσχων αἱ νέαι. καϑὰ καὶ τῶν ἀῤῥένων πάλλακες. ταύ- 
ταις δὲ ἡσσώμενοί ποτε διὰ τὴν ἀκμὴν οἱ δεσπόται ἀφιᾶσι καλεῖσθαι αὐτὰς οὕτω, κἂν μηκέτι νέαι ὦσι. 
(Vers. 451.) TO δὲ, αἰὲν λίσσετο, τὸ δυσπειϑὲς δηλοῖ τοῦ παιδὸς εἰς τὸ λυπῆσαι πατέρα εἰ καὶ ὕστε- 

ρον 1j μήτηρ ἱκετεύουσα ἐξενίκησε. ( Vevs. 455.) Τὸ δὲ ἔρεξα φυσικῶς, οὐ μὴν ᾿Αττιχῶς, ἀδίπλαστον 
ἔχει τὸ φ. (Vers. 454.) Στυγεραὶ δὲ ᾿ Εῤῥινῦς αἱ φριχταὶ καὶ ὡς εἰπεῖν κρυεραὶ καὶ ῥιγεδαναὶ, παρὰ 
τὴν Στύγα τὴν ἐν Διδου πηγὴν, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται. δαιμόνια δὲ τιμωρητικὰ αἱ Εριννύες, μάλιστα 

μὲν ἐχδικοῦσαι τὰ εἰς γονεῖς ἁμαρτήματα, δοκοῦσαι δὲ καὶ λοιποῖς ἐπεξιέναι ἀδιχήμασιν, ὡς αἱ ποιή- 
σεις δηλοῦσιν. ὅτι δὲ πτερωταὶ πλάττονται διὰ τὸ κατ᾽ ἀλληγορίαν πάνυ ταχὺ τῆς ϑεόϑεν δίκης καὶ 

So ἄφυχτον, καὶ ὅτι τρεῖς εἰσὶ, xal τίνα ταύταις ὀνόματα, καὶ Ort ἄγριαι κα τὰ δημίους, xoà ὅτι μέλαι- 
ναι διὰ τὸ ἀφανῶς ἐπιέναι τοῖς κακοῖς, καὶ ὅτι ταναὔποδες διὰ τὸ οἷον μακροσχελὲς καὶ οὕτω πλατὺ 
τῆς διαβάσεως καὶ ταχὺ καὶ ἐχκίνητον, καὶ ὅτε παρὰ τὸ du ἐπιτατικὸν καὶ τὸ ἀνύειν αὑταῖς τὸ ὄνομα 
ὡς ἄγαν ἀνυστιχαῖς ἢ σπουδαίαις, ἀνύειν γὰρ καὶ τὸ σπεύδειν παρ᾽ Arrixoic, ἢ ὡς τὰς ἀρὰς ἀνίουσαι, 
ἢ ὡς οἷον ᾿Ελινύες ἀντιφραστιχῶς αἱ μάλιστα γοργαὶ, καὶ ὅσαι ἄλλαι τούτων ἐτυμολογίαι, ζητητέον 
ἐν τοῖς παλαιοῖς, παρ᾽ οἷς καί ἀεὶ παρϑένοι λογοποιοῦνται διὰ τὸ μὴ ληπταὶ εἶναι προσώποις καὶ ἀεὶ 
ὁρῶσαι πάντα τὰ ἐν βροτοῖς πάϑη, καὶ ὡς εἰπεῖν ἄλαστοι. διὸ χαὶ μνήμονες αἱ αὑταί. ὅϑεν καὶ Ζεὺς 
ἀλάστωρ καὶ φϑόνος χαὶ δαίμων ἀλάστωρ ἐπενοήϑη λέγεσθαι. αἱ δ᾽ αὐταὶ καὶ σεμναὶ καὶ δειναὶ καὶ 
δεινῶπες καὶ ἔμφοβοι, ἔστι δὲ καὶ ποίνιμοι, διὰ τὸ κατ᾽ αὐτὰς φοβερόν. εἰ δὲ καὶ Εὐμενίδες ᾿Δττιχῶς ἰ 
κατὰ τὸ, 0 y ἐνθάδ᾽ ὧν εἴπῃ λεὼς, ἤγουν ὡς ἂν ᾿ΑἋττικοὶ εἴποιεν, ἀλλὰ τοῦτο ἀντίφρασις εὐφημη- 
τιχὴ ἐκϑυομένη τὴν κατὰ τὰς ᾿Εριννῦς φρίχην. at καὶ χαλκόποδες λέγονται διὰ τὸ ἀκάματον, ἔτι δὲ i 
xci βαρὺ τῆς ἐπεμβάσεως᾽ χαὶ μετάδρομοι xe ἔργων" ἔτι δὲ καὶ λωβητῆρες ὑστεροφϑόροι, ὡς μετὰ 

40 τὸ πραχϑῆναί τι κακὸν, ἐπάγουσαι λώβην αὐ"ταί" xci ἄφυκτοι δὲ κύνες διὰ τὸ οἷον ἰχνηλατεῖν, εἰταὰ i 

xol δάχνειν τοὺς κακούργους" καὶ ἄοινοι δὲ διὰ τὸ νηφάλιον χαὶ ἀνύστακτον ἐπὶ τοῖς ἁμαρτάνουσι xai | 
μάλιστα τοῖς φονεύουσι" διὸ καὶ μίαν τούτων Τισιφόνην καλοῦσιν, ἐπεὶ δίκας αὐτῇ τίνουσι οἱ φονεῖς. 30 
( Vers. 455.) To ài, γούνασιν ἐφέζεσϑαι υἱὸν, τὸ πατριχὸν ὡς éx μέρους ὑπεμφαίνει φιλότεκνον., οὗ ' 

χάριν παρατατικῶς. ἔφη τὸ ἐφέζεσϑανι διὰ τὸ ἐπίμονον τοῦ ἔργου. ἄλλως γὰρ εἶχεν εἰπεῖν, γούνασιν 
ἐφέσασϑαι, 0 περ vv ἅπαξ ποτὲ ἐπικαϑίσαι. (V ers. 456.) To δὲ, ἐξ ἐμέϑεν γεγαῶτα, πρὸς διαστο- 
λὴν ἐῤῥέϑη τοῦ τε υἱοῦ καὶ τοῦ ἁπλῶς ἑτέρωθεν. ὅποῖοι πολλάχις παῖδες ἐπικάϑηνται ξένοις γούνασιν. 

oU γὰρ ἐξ ἀνάγκης παῖς ἅπας πατρικοῖς γούνασιν ἐφιζάνει , οὐδὲ πᾶς ὁ παῖδα φιλοφρονούμενος 

πατὴρ τοῦ τοιούτου ἐστὶ παιδός. Ev δὲ τῷ ἐπαρὰς πλεονάζει, ἡ πρόϑεσις, ὡς καὶ ἐν τῷ. ἐπιβουχόλος 

zat ἐπίουρος. χαὶ μετ᾽ ὀλίγα εὐϑὺς ἐπαινὴ Περσεφόνεια 7, αἰνὴ; τουτέστι δεινή. ἔοιχε δὲ ἐπαρὰς ἐξ 

ὀρϑοῦ τὰς κατάρας εἰπεῖν, ὅϑεν xoi ἐπάρατος. δηλοῖ δὲ αὐτὸ σαφέστατα xci τὸ. πολλὰ κατηρᾶτο. ὅτι 

δὲ πολλαχρὺ ἡ κατὰ πρόϑεσις εἰς τὴν ἐπὶ ἀλλάσσεται, ὡς καὶ ἐν τῷ ἐπίῤῥητος ὃ καταῤῥήσε sev ἄξιος, 

50 χαὶ ἐν ἄλλοις δεδήλωται. * ( Vers. 457.) Ὅτι Ζεὺς χαὶ ἐνταῦϑα καταχϑόνιος ὁ "Aire, ὡς ἐάν τις εἴποι 
ἀὴρ ὑπόγειος. εἰ δὲ κατὰ παλαιὰν ἱστορίαν περί τινὰ Καρικὸν ποταμὸν Ζηνὸς Ποσειδῶνος wv ἱερὸν, 

ἰδοὺ τὸ Ζεὺς ἤτοι Ζὴν χοινὸν ὄνομα Διὸς xal Ποσειδῶνος χαὶ “Ἵιδου τῶν ἀδελφῶν. ᾿Επαινὴ δὲ Περ- 

σεφόνεια περιοχή τις τεϑνεώτων, O σύγκειται ἀπό τε τοῦ φϑέρσαι, ὅ ἐστι φϑεῖραι ῥήματος «Αολιχοῦ, 

xol ἀπὸ τοῦ φόνου, ὡς τῶν ϑνησχόντων ἢ κατὰ φύσιν πιπτόντων, ὃ διὰ τοῦ φϑείρεσϑαι δηλοῦται, 
5j κατὰ βίαν, 0 διὰ τοῦ qóvov παρασημαίνεται. xci ταῦτα μὲν πρὸς ἀλληγορίαν. ἄλλως δὲ Ζεὺς χατα- ! 

χϑόνιος ἤγουν ὑποχϑόνιος ὃ τοῦ μύϑου Πλούτων. Περσεζφρόνη δὲ ἄχοιτις αὐτοῦ. παρὰ δὲ τούτοις αἱ 
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᾿Εριννῦς, περὶ ὧν ἐῤῥέϑη. διὸ δοκοῦσι καὶ ἀπὸ τοῦ ix τῆς ἔρας νέεσϑαι τὴν κλῆσιν λαχεῖν, αἱ λέγον- 

ται σὺν καὶ τῷ iy καὶ τῇ Περσεφόνῃ τελέσαι τὰς τοῦ Φοίνικος ἀρὰς, ἤγουν τὸ ἄγονον ἀποβῆναι τὸν 
Φοίνικα, 0 πὲρ εὐφυῶς ἔχει ῥηϑὲν, ὡς τῆς ἀτεχνίας οὐ μόνον ἐριννυώδους ἀλλὰ καὶ οἷον ϑανατηρᾶς 
οὔσης. οἷς ἐπιτέμνουσα τὴν διαδοχὴν ἀφανίζει τὸ γένος οἰχόμενον. γίνεται δὲ ἡ Περσεφόνεια ἐκ τοῦ 
Περσεφόνη κατὰ ᾿Ιωνικὴν παραγωγὴν τῆς ληγούσης, ὡς τὸ Πηνελόπη Πηνελόπεια, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα 
xai ἐν τοῖς τοῦ ̓ περιηγητοῦ κεῖται. κ᾿ Ἰστέον δὲ καὶ ὅτι ἐν πολλοῖς τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων Φερσεφόνη 60 
φέρεται ὡς ἀπὸ τοῦ εἰρημένου φϑέρσαι, ToU ϑ' ἐλλείψαντος. ἡ δὲ καλλιφωνία τὸ ἀρχτικὸν δασὺ ἀλλά- 
ξασα Περσεφόνην πεποίηκεν, ἡ σύστοιχος καὶ L Περσέφασσα. ὡς γὰρ παρὰ τὸ φϑείρειν χαὶ φονεύειν 

φῳϑερσεφόνη καὶ εὐφωνώτερον ᾿Φερσεφόνη καὶ ἔτι ἐμμελέστερον Περσεφόνη, οὕτω παρὰ τὸ αὐτὸ φϑεί- 

g&v χαὶ τὸ φάζειν, 0 ἐστε φονεύειν, Φϑερσέφασσα 1) κατὰ τὸ κάλλιον Φερσέφασσα καὶ ἔτι λειότερον 
Περσέφασσα. ἐπαινὴ δὲ ov μόνον ἡ civ], ὡς ἐῤῥέϑη, ἀλλὰ καὶ ἡ αἰανὴ διὰ τὸ ἐν σχότῳ εἶναι. 
( Vers. 458.) Ὅτι 0 βαρηϑεὶς οἴκαδε μένειν “ἐρεῖ ἂν τὸ, ἔνϑ' ἐμοὶ οὐκέτι πάμπαν ἐρητύετο ἐν q9:01704- 
ϑυμὸς κατὰ μέγαρα στρωφᾶσϑαι. ᾿Ἐνταῦϑα δὲ σημείωσαι ὡς. εἴ περ κατά τινα τῶν ἀντιγράφων γρά- 
φέται χατὰ μέγαρα στροφαασϑαι διὰ μικροῦ ὃ, ἔχοι ἂν μεγάλην ἀπορίαν xci δύσλυτον ἡ τοιαύτη 
γραφή. (Vers. 460.) Ὅτι ἐν τῷ, ἦ μὲν πολλὰ ἔται xoi ἀνεψιοὶ ἀμφὶς ἐόντες, ἤγουν κύκλῳ περὶ 

ἐμὲ, αὐτοῦ, 0 ἐστιν ἐκεῖ, λισσόμενοι κατερήτυον ἐν μεγάροισι, φιλικὴ δηλοῦται δεξίωσις. λέγει δὲ ἔτας 
μὲν πάντας τοὺς συνήϑεις ὡς ἀπὸ τοῦ ἔϑος, ἀνεψιοὺς δὲ τοὺς τοῦ γένους ὡς ἀπὸ μέρους τῶν ἀνεψιῶν. 
ἀνεψιοὶ δὲ οἱ παρὰ τοῖς ὕστερον ἐξάδελφοι. πόϑεν δὲ γίνεται ἀνεψιὸς, καὶ ὡς τὸ ἔτης ἄλλοι μὲν ἐδά- 
συνον, ἄλλοι δὲ ἐψίλουν, ἐν ἄλλοις γέγραπται. ( Vers. 462.) Ὅτε πολυτελοῦς δαιτὸς ἔνδειξις τὸ, πολλὰ 
δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς ἔσφαζον, πολλοὶ δὲ σύες ϑαλέϑοντες ἀλοιφῇ, ὃ ἐστι πίονες, 

εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς ᾿Ηφαίστοιο, πολλὸν δ᾽ ἐκ κεράμων μέϑυ πίνετο. λέγει δὲ ἴφια μὲν xci 
viv μῆλα τὰ ἰσχυροποιὰ ϑρέμματα. ἰφϑιμοποιεῖ γὰρ τὸ αὐτῶν χρέας καὶ, ὡς ἡ ἐτυμολογία φησὶ, 
κρατύνει καὶ ἰσχυροποιεῖ. μὰ) καὶ ἄλλως, ἴφια τὰ λιπαρά" τὰ γὰρ πάντῃ ἀλιπὴ ἀνίσχυρα. εἱλίποδας δὲ 10 
εἰς τὸ πᾶν μὲν βοῶν ἐπίϑετον, ἡ δὲ κωμῳδία καὶ γυναῖχας φησὶν εἰλίποδας παίζουσα 0v Εὐπόλιδος τὰ 

ἑαυτῆς. (Vers. 463.) Ὁ δὲ ϑαλέϑων πρωτότυπόν ἐστιν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, τῆς τοῦ τηλεϑόων 
παραγωγῆς. ἀλοιφὴ δὲ τὸ λίπος διὰ τὸ χρήσιμον εἶναι ἀλείφειν. ἀπὸ ταύτης καὶ ξηραλειφεῖν καὶ ξηρα- 
λοιφία τὸ ἄνευ λουτροῦ ἀλείφεσθαι. ἐπεὶ καὶ ξηρὸς ἱδρὼς ὃ μὴ ὑπὸ λουτροῦ &AX ὑπὸ γυμνασίων xci 
πόνων γινόμενος. δῆλον δὲ ὕτι καὶ τὸ τοίχους χρίειν ἀλείφειν λέγεται καὶ ἀλοιφή. διὸ ἐν ῥητορικοῖς 
λεξικοῖς φέρεται ὕτι ἀλοιμὸς τὸ αὐτὸ καὶ ἀλοιφὴ τὸ τῶν ἐν οἴχοις τοίχων χρίσμα, καὶ ὅτι ἀλοιφεῖον, 
Q οἱ ἀλεῖπται χρῶνται" πάντως δὲ, ὥς περ ἀπὸ τοῦ ἀλείφω ἡ ἀλοιφὴ ἢ ἀπὸ TOU ἤλειφα ἐνεργητιχοῦ 
παραχειμένου, οὕτως ἀπὸ τοῦ ἤλειμμαι ὁ ἀλοιμὸς, καϑὰ καὶ ἀπὸ τοῦ λείπω λέλειμμαι ὁ λοιμός. 
(Vers. 464.) Τὸ δὲ, τανύοντο διὰ φλογὸς “Ἡφαίστοιο, περιφραστιχῶς χεῖται ἀντὶ τοῦ ὠπτῶντο. 
Cam. 465.) “Κέραμος δὲ ἢ λάγυνος ἢ πίϑος, ὡς καὶ ἐν τῷ» χαλκέῳ δ᾽ ἐν κεράμῳ δέδετο. Μέϑυ δὲ 
ὃ οἶνος, οὐ φύσει, ἀλλὰ τῇ ὑπὲρ μέτρον εἰσδοχῇ. μεϑίεται γὰρ, ἤγουν ἀμελεῖ, ὃ πέρα τοῦ μετρίου οἶνον 

προσίξμενος. ἐκφοβεῖ γοῦν τοὺς "πολυπότας τῇ ἐπιγραῇ ὃ τὸν οἶνον μέϑυ χαλῶν. τὸ δὲ, πολλὰ λισ- 

σόμενοι, καὶ πολλὰ ἴφια μῆλα, χαὶ πολλοὶ δὲ σύες, καὶ πολλὸν μέϑυ, σχῆμα ἐπιμονῆς τῆς χατὰ λέξιν. 

( Vers. 461.) Σημείωσαι. δὲ εἰς τὸ λισσόμενοι καὶ τὰ περὶ αὐτὸ, ὅτι διὰ τοῦ G μὲν τὰ τοιαῦτα προ- 

φερόμενα διπλάζουσιν αὐτὸ ἀναγκαίως. ἐπεὶ τὸ μὲν ἕν δ μέλλονται χαραχτηρίξει, διπλούμενον δὲ 

οἰχειοῦται τοῖς ἐνεστῶσιν. ὅτε μέντοι διὰ τοῦ v λίτομαι εἴποι τις καὶ λιτόμενοι, oU διπλοῦται τὸ T 

᾿Δττικῷ ἔϑει κατὰ τὸ, φοινίσσω φοινίττω, ἑλίσσω ἑλίττω, xoi τὰ ὅμοια, ἀλλὰ μονοῦται τὸ τ ἐν αὐτοῖς 

διὰ τὸ τρίτης συζυγίας τῶν βαρυτόνων εἶναι ϑέμα τότε τὸ λίτω καὶ τὰ χατ᾽ αὐτὸ, epi ov ̓Ἡρωδιανὸς 

λέγει ὡς διὰ τοῦ T οὐ πολλὰ ὦπται, ἀλλὰ τὸ λίτω, ὅϑεν τὸ λίτεσϑαι, x καὶ τὸ πέτω, ἀφ᾽ οὐ TO πέτο- 

μαι. χαὶ ἔνια, φησὶ, αἱ ἤδη ὡς περισπώμενα dae, ὥς περ τὸ χέντω, ἐξ οὗ τὸ κένσαι δμοχλήσας, xai 

ἄντω, 09v ἀντόμενος καὶ ἄντεσϑαι ἐν πολέμῳ. τὸ δὲ ἀνύτω, φησὶ, xai ἀρύτω τῷ T ἐπλεόνασεν ὡς Ex 

τοῦ ἀνύω καὶ ἀρύω. καὶ οὕτω μὲν ᾿Ἡρωδιανός. “Ἡρακλείδης δὲ ἀγνοεῖν φησὶ πολλοὺς ἃ ὅτι τὸ λίσσομαι 
xotvoAexroUutvov ᾿Ατϑίδι διαλέκτῳ γέγονε λίττομαι, παρέσει δὲ τοῦ ἑτέρου T γεγένηται λίτομαι. 
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50 ὁ δ᾽ αὐ" τὸς καὶ περὶ τοῦ ἀνύτω καὶ ἀρύτω εἰπὼν ἀσυνήϑως αὐτὰ ἔχειν, ὡς μηδενὸς εἰς ὦ λήγοντος 

βαρυτόνου ἔχοντος τὸ T ἀρκτικὸν τῆς τελευταίας συλλαβῆς" πάντα γάρ, φησι, περισπᾶται, οἷον 

χρατῶ, αἰτῶ, πατῶ, χροτῶ, φοιτῶ" ἐπάγει ὅτι Κύπριοι δὲ xai ᾿Δττικοὶ παρεντιϑέντες ῥήμασι καὶ 

ὀνόμασι τὸ τ καὶ πτόλιν τὴν πόλιν “λέγοντες χαὶ πτόλεμον τὸν πόλεμον; ὅϑεν xci ἡ ἄνακτος χαὶ νυχτὸς | 

γεγόνασι γενικαὶ πλεοναζουσαιτῷ τ, λέγουσιν οὕτω καὶ τὸ go ἀνύω, ἀρύτω καὶ ἀνύτω. (Vers. 466.) | 

Ὅτι oixsiov σπουδαίοις γυχτοφύλαξι κατ᾽ οἶκον οὐ μόνον τὸ, εἰνάνυχες LP MOL ἀμφ᾽ αὐτῷ παρὰ νύχτας ἶ 

ἴαυον, φυλάσσοντές ue δηλαδὴ, ἀλλὰ καὶ τὸ, οἱ μὲν ἀμειβόμενοι φυλακὰς ἔχον, οὐδέ ποτ᾽ ἔσβη πῦρ, : 
ἕτερον μὲν ὑπ᾽ αἰϑούσῃ svegxéog καὶ ἑξῆς. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ εἰνάνυχες συγκοπήν τε ἔπαϑεν £x τοῦ ἐννέα | 
καὶ τροπὴν συνήϑη τοῦ y εἰς ( πρὸς ὁμοιότητα TOU εἴνατος. τὸ δὲ χ φυσικῶς ἔχει ὡς ἀπὸ TOU νύξ, 
δῆλον γὰρ ὅτι, χαϑὰ Ovv& ὄνυχος, οὕτω καὶ νὺξ νυχός. τὸ γάρ τοι νυχτὸς τροπὴν πέπονϑε τοῦ 10 
δασέος εἰς ψιλὸν χαὶ ἐπένϑεσιν οὐκ ovn, TOU τ, ὡς καὶ προσεχῶς δεδήλωται. ᾿Ιαύειν δὲ καὶ νῦν 

τὸ διατρίβειν, οὐ μὴν χοιμᾶσϑαι" οὐ γὰρ πρέπει τοῦτο φύλαξι. (Vers, 467.) TO δὲ ἀμειβόμενον é ἕτε- | 

4o goiov φανερῶς ToU, "τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος, χαὶ τῶν ὁμοίων. χυριολεχτεῖται δὲ ὅτι μάλιστα. ἐξ οὗ | 
καὶ τὸ, ἀμοιβηδὶς δ᾽ ἀνέφαινον, χαὶ οἱ ἐπημοιβοὶ ἐ ἐπίχουροι, ὃ πέρ ἐστιν οἱ κατὰ ἀλλαγὴν εἴτουν ἐναλ- [ 
λάγδην ἥκοντες εἰς ἐπικουρίαν. εἰς ὅ πὲρ ἀστείως ἔπαιξέ τις, ἤγουν εἰς τὸ μεταλαμβάνεσϑαι τὸ ἀμεί- 

Bav. ἀντὶ τοῦ καταλλάσσειν, ἀπορήσας ἀστείως ἐπὶ τῶν ἀμειβόντων ἐμπορευτικῶς, πῶς ποτὲ τὰ τετρά- ἱ 
δραχμα καταλλάσσονται μὲν, οὐκ ὀργίζονται δὲ, ὡς δῆϑεν τοῦ καταλλάσσεσϑαι ὁμωνυμίας λόγῳ ἄντιχει- - l 
μένου πρὸς τὸ ὀργίζεσϑαι. (Vers. 468.) “ἴϑουσα δὲ στοὰ περίστυλος ἡλίῳ αἰϑομένη, 0 ἐστι λαμπομένη, i 
ἧς τὸ μὲν ἐνδοτέρω πρόδομος, τὸ δὲ ἐνδοτάτω ϑάλαμος, ὡς καὶ ἐνταῦϑα δηλοῖ ὃ ποιητὴς μνησϑεὶς αὐλῆς, ' ] 

ue ἣν αἴϑουσα καὶ πρόδομος, εἶτα ϑάλαμος, ἐν τῷ εἰπεῖν" πῦρ ἕτερον uiv Vm αἰϑούσῃ εὐερχέος 20 
αὐλῆς, ἄλλο δ᾽ àv προδόμῳ, πρόσϑεν ϑαλάμοιο ϑυράων. περὶ δὲ αἰϑούσης ῥηθήσεται καὶ ἐν τοῖς I 
μετὰ ταῦτα. κατὰ δὲ τοὺς ἀκριβεστέρους ἡ τάξις οὕτως" ἕρχος, περὶ ὃ πύλαι" μετὰ δὲ τὸ ἕρκιον αὐλή" 
μεϑ' ἣν αἴϑουσα" εἶτα πρόδομος, δόμος, καὶ ϑάλαμος. ᾿Εν τούτοις δὲ ἰστέον καὶ ὅτε οὐκ εὐκαίρως 

50 δοχεῖ 0 Φοῖνιξ εἰπεῖν τὸ πολλὰ μὲν λιτανεύεσϑαι παρὰ τῶν αὐτοῦ, μὴ πεισϑῆναι δὲ, ἀλλὰ βιάἤσασϑαι 
τὴν φυγήν. ἐρεῖ γὰρ ἂν ὃ δυσωπούμενος᾽ Ἀχιλλεὺς, ὡς οὐχοῦν, ὦ διδάσχαλε, οὐδ᾽ ἐγὼ πείσομαι. “πρὸς [ 
ὃ φασιν οἱ παλαιοὶ, ὡς τῷ μὲν Φοίνικι οὐκ Y ὑπακοῦσαι διά τετὴν ῥηθεῖσαν λύπην καὶ διὰ τὴν ὀργὴν 

τοῦ πατρός" τῷ δὲ "dps ἔνδοξος ἡ ἐκ nerD'oUg. “μεταβολὴ γενήσεται διὰ τὴν παραίνεσιν τοῦ πατρὸς, 

ν Ὀδυσσεὺς ΕΝ φϑάσας πρὸ ολίγου ἐξέϑετο, ἥτις οὕτως εἰχε τὸ ἀναντίῤῥητον, ὥστε ᾿ΑΙχιλλεὺς πρὸς 
εξ τὰ ἄλλα τῶν τοῦ ᾽Οδυσσέως λόγων ἀπελογήσατο, αὐτὸ δὲ μόνον τὸ ἐκ πατρὸς κεφάλαιον παρῆχε 

σιωπήσας παντελῶς καὶ παραδραμὼν τεχνικῶς διὰ τὸ δυσεπιχείρητον. οἱ δ᾽ αὐτοὶ λέγουσι καὶ ὅτι καλῶς 30 
δι᾿ ὀργὴν πατρὸς φεύγει τὴν πατρίδα ὃ Φοῖνιξ, ἐν γὰρ ταῖς ἀδιαλλάκτοις, φασὶν, ἔχϑραις κρεῖττον τὸ 670. 
φεύγειν. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι πῦρ ἕτερον εἰπὼν εἶτα ἐπήγαγε τὸ ἄλλο, δηλῶν ὡς τὰ μετὰ τὸ ἕτερον οὐκ ἂν - 
κυρίως ἕτερον λέγοιτο, ἀλλὰ ἄλλο. xai ἔστιν οὕτως ἡ ̓4ττιχὴ ὡσεπιπολὺ συνήϑεια, olov, ἕτερος μὲν 
ποιεῖ τόδε, ἄλλος δὲ τόδε. χαὶ οὕτω μὲν ἐνταῦϑα. ἐν δὲ τῷ, "ovs, ἕτερον λευχὸν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν, 
παραβαίνεται ἡ τοιαύτη παρατήρησις. τὸ δὲ, ὁ Uma ̓ αἰϑούσῃ, δοχεῖ ταὐτὸν εἶναι τῷ ἐν αἰϑούσῃ, ὡς 

θο δηλοῖ ἐπαχϑὲν τὸ, ἀλλο δ᾽ ἐνὶ προδόμῳ, tva. 1, ἢ ἐν αἰϑούσῃ καὶ "ἐν προδόμῳ. (Vers. 471.) Ὅτι x&v- 
ταῦϑα σχῆμα πρωϑύστερον iy tQ, xoi τότ᾽ ἐγὼ ϑαλάμοιο ϑύρας πυκινῶς ἀραρυίας. ῥήξας ἐξῆλθον χαὶ 

7θδύπέρϑορον £oxiov αὐλῆς. πρῶτον "γὰρ τὸ, ὡς εἴρηται ὑπερϑορεῖν, εἶτα τὸ ἐξελϑεῖν. ὁ δὲ λόγος οἰκεῖος 

ἀνδρὶ φυγόντι γενναίως ἀσφαλῆ χάϑειρξιν. “Ὅρα δὲ τὸ, πυκινῶς ἀραρυίας ῥήξας. τὰ γὰρ πυκινὰ 

ῥήγνυνται, οὐ μὴν τὰ φύσει εὐδιάλυτα ἀραιά" ὅϑεν xoi δηξήνωρ ὃ τὴν τῆς φάλαγγος ῥήσσων πυχνό- 4o 

τητα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι λαϑραίαν χαὶ yeyvatoy δηλοῖ. ὡς ἐῤῥέϑη, φυγὴν ἀπὸ φρουρᾶς ἀσφαλοῦς τὸ ῥη- 

ϑὲν, εἴ mto παρῳδηϑῇ, οἷον, καὶ τότ᾽ ἐγὼ εἱρκτῆς ϑύρας πυχινῶς ἀραρυίας ῥήξας ἐξῆλθον ῥεῖα, λαϑὼν 
10 φύ "λακάς T ἄνδρας δμωάς τε γυναῖχας, φεύγων. ἔπειτ᾽ ἀπάνευϑεν. ᾿Εν τούτοις δὲ χαὶ καλλιλογῶν 

ὁ ῥήτωρ Φοῖνιξ τὴν Θετταλιχὴν Ελλάδα καὶ τὴν ὑπὸ τῷ Πηλεῖ Φϑίαν φησὶν, ὡς φεύγων δι ᾿ Ελλά- 

δὸς εὑρυχόροιο Dé δ᾽ ἐξικόμην ἐριβώλακα, μητέρα μήλων, 0 ἐστι ϑρεμμάτων, ἐς Ime ἄναχτα, 
καϑὰ xoi κατωτέρω εὐθὺς ῥηθήσεται. (Vers. 473.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν τῷ, δμωὰς τε γυναῖχας, 
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περιττὸν χεῖται τὸ γυναῖκας" ἀρκεῖ γὰρ καὶ μόνον τὸ ὁμωὰς εἰς τὸ καὶ γυναῖχας αὐτὰς νοεῖσϑαι. ὡς 
δὲ συστέλλει. ἀεὶ ma Ὁμήρῳ τὴν "παραλήγ ουσαν ἀναγκαίως διὰ δαχτύλου χρείαν τὸ εὐρύχορος, δη- 20 
λοῦται πολλαχοῦ. (Vers, 479. ) Τὸ δὲ, μητέρα μήλων, συντελεῖ τι καὶ εἰς τὸ, οὐϑαρ ἀρούρης, ὥς περ 
καὶ τὸ 4ημήτηρ. 0 ἐστι γὴ μήτηρ ἀλληγορικῶς. πάντως γὰρ μητρὸς ἴδιον τὸ οὐϑαρ. ἤδη δέ τις xoà 

χώραν, ἢ κῆπον μήλων ὀπώρᾳ ἐνευϑηνούμενον, μητέρα μήλων ἀστείως ἐρεῖ ἂν, ὡς πὲρ καὶ πολύμηλον. 
( Vers. 476. ) Ὅτι λέγει περὶ ἑαυτοῦ καὶ περὶ “Πηλέως ὁ Φοῖνιξ, ὡς φυγόντα μὲ εἰς αὐτὸν xal ἱχετεύ- 

σαντα, τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ, ὡς “προσεχῶς ἐῤῥέϑη,, ἐξικόμην ἐς Πηλῆα, ὃ δέ με πρόφρων κὑπέδεκτο, 3o 

xot μὲ φίλησέ T ὡς εἴτε 7 πατὴρ 0v παῖδα φιλήσῃ; μρύμον τηλῦ) γτον πολλοῖσιν ἐπὶ χτεατεσσι" xal μ᾽ 

ἀφνειὸν ἔϑηκε, πολὺν δέ μοι ὥπασε λαόν. ναῖον δ᾽ ἐσχατιὴν Φϑίης, Δολόπεσσιν ἀνάσσων᾽ καὶ σὲ 

τοσοῦτον ἔϑηχα, ϑεοῖς ἐπιείχελε ᾿Αχιλλεῦ, ἐχ ϑυμοῦ φιδέωγ, ἐπεὶ οὐχ ἐϑέλεσκες ἅμα ἄλλῳ οὔτ᾽ ἐς 

δαῖτα ἰέναι ovr ἐν μεγάροισι πάσασϑαι, πρίν γ᾽ ὅτε δή σὲ ἐπ᾿ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνασι καϑίσας ὄψου τ 
ἄσαιμι Kongo καὶ οἶνον ἐπισχών. πολλάκι μοι κατέδευσας ἐπὶ στήϑεσσι χιτῶνα, οἴνου ἃ ἀποβλύζων 

ἐν γηστιξἕῃ y Pil γεινῇ. ὡς ἐπὶ σοὶ μᾶλα πόλλ ἔπαϑον καὶ πόλλ ἐμόγησα" τὰ φρονέων, 0 μοι οὔτι ϑεὸς 4o 

γόνον ἐξετέλειεν ἐξ ἐμεῦ, ἀλλὰ σὲ παῖδα, ϑεοῖς ἐπιείκελε [MyilAeU, ποιεύμην, ἵνα μοι πότ᾽ ἀειχέα λοι- 

jov ἀμύνῃς. ᾿Εν δὲ τούτοις ὅρα δεινότητα ῥήτορος, ὃς μονονουχὶ λέγει ὡς ἄτοπον, ἐὰν ὃν ἔτι νέον 

ὄντα ὁ Πηλεὺς ἠδέσϑη, τοῦτον ὁ μαϑητὴς ᾿“χιλλεὺς ἐν τοιαύτῃ πολιᾷ παρ᾽ οὐδὲν ϑήσει, ἀξιῶν xci 
ὡς ἱχέτης καὶ ὡς ξένος πατρῷος αἰδοῦς τυχεῖν" δι᾽ αἰδοῦς γὰρ ἤγοντο καὶ οἱ ἱχέται καὶ οἱ πατρῷοι ξένοι, 

ὡς πολλαχοῖ' φαίνεται" ἔτι γε μὴν "συναξιῶν στερχϑῆναι καὶ ὡς ἀδελφὸς, εἴ ye καὶ Πηλεὺς ὡς παῖδα 50 
καὶ αὐτὸν ἐφίλησεν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὡς τρόπον τινὰ πατὴρ ἐπέκεινα τοῦ καὶ ἔργων, ὡς προεῤῥέϑη, 

καὶ λόγων χαϑηγήσασϑαι. παῖδα γάρ σε, φησὶν, ( Vers. 490.) ἐποιούμην, ἤγουν ἐτιϑέμην. ποιεῖ- 

σϑαι γὰρ τὸ τίϑεσθαι παρὰ τοῖς ῥήτορσιν. οἵ φασιν ἔϑετο ὁ δεῖνα τὸν παῖδα τοῦ δεῖνος ἤτοι ϑετὸν 
υἱὸν ἔσχεν. οὕτω πανταχόϑεν πειρᾶται πείσειν ὁ γέρων τὸν μαϑητὴν xoi εἰς ἡμερότητα μεταβαλεῖν" εἰ 
δὲ μὴ πεισϑείη, καλῶς ἂν ἀκούσοι παρὰ τοῦ Jicvrog ἄγριος εἶναι. xol ἄλλως δὲ "ὁ Φοῖνιξ ἐντρέπει 60 

τὸν ᾿Αχιλλέα ἐν τῷ. ( Vers. 481.) xai σὲ τοσοῦτον ἔϑηκα, τουτέστι τηλιχοῦτον., δηλαδὴ ϑεῖον" τοῦτο 
γὰρ νοεῖν βούλεται ἐπαγαγὼν εὐϑὺς, ϑεοῖς ἐπιείκελε, 0 meo καὶ δὶς ἔφη ἐν τοῖς ῥηθεῖσι διὰ πραῦϑυ- 
μίαν τοῦ ἥρωος. ὁμοίως ἐντρέπει χαὶ διὰ τοῦ ἀναμνῆσαι» ὡς παῖς *uiy ὧν ἐφίλει τὸν χαὶ παιδαγωγὸν7θ6 

χαὶ διδάσκαλον, ἀνδρωϑεὶς δὲ οὐ" xal ὡς αὐτὸς μὲν ἔτρεφε τὸν μαϑητὴν ἵνα ot mort λοιγὸν ἀμύνῃ, 

ὁ δὲ παραῤῥίπτει αὑτὸν τῷ ὀλέϑρῳ ἀφιεὶς ἐν Τροίᾳ, ive roig ᾿Αχαιοῖς συναπόληται᾽ καὶ ἀχαριστίαν 

δὲ ὀνειδίζει τῷ μὴ ἐδέλοντι ἀμείβεσθαι τὸν ἐπ᾿ αὐτῷ πολλὰ παϑόντα καὶ μογήσαντα. καὶ τοιαῦτα μὲν 

ταῦτα. (Vers. 476.) Ὅρα δὲ τὸ, πρόφρων vaéósxro, iv à δηλοῖ ὃ ποιητὴς χρῆναι τὰς ξενίας δίχα 
γίνεσϑαι γογγυσμοῦ. (Vers. 4 77: ) Τὸ δὲ ἐφίλησε καὶ τὸ "φιλήσῃ διὰ τὸ καίριον τῆς φράσεως ἐδιττο- 10 
λογήϑη. (Vers. 478.) 'Ev δὲ τῷ, παῖδα μόνον τηλύγετον πολλοῖς ἐπὶ κτήμασι, δηλοῖ Ὅμηρος φιλο- 

τεχνότατον μάλιστα πατέρα εἶναι τὸν xci πλούσιον καὶ μόνον ἕνα παῖδα ἔχοντα ἐν ἡλικίᾳ γεροντικῇ. 

τοιαύτης γὰρ ὁ τηλύγετος, ἤγουν ὁ τῷ πατρὶ γεννηϑεὶς τὴλε ὄντι τοῦ γεννᾶν. ἐνταῦϑια δὲ καὶ ἐφερμη- 

γευτιχόν ἐστι τοῦ μόνον παῖδα τὸ τηλύγετον: ἄλλως γὰρ οὐκ ἐξ ἀνάγχης ὃ μόνος ἤδη καὶ τηλύγετος. 
ὁ δὲ πλεονασμὸς τῆς τὲ συλλαβῆς ἐν τῷ κτεάτεσι nogecijuavÓ καὶ ἀλλαχοῦ" δῆλλον γὰρ ὅτι, xoa 20 

φρέαρ φρέασιν, οὕτω καὶ κτέαρ κτέασι.  ( Vers. 479.) Τὸ δὲ, ἀφνειὸν ἔϑηκε, συνήϑως ἐφράσϑη ἀντὶ 
τοῦ ϑέσει ἐποίησε πλούσιον, οὐκ ἔχοντα πλοῦτον οἴχοϑεν, ἀλλὰ προσϑέτῳ ἐχ Πηλέως χομῶντα περιου- 

σιασμῷ. οὕτω χαὶ παῖδα τίϑεταί τις ἑαυτῷ, ὃν ἡ φύσις οὐ δέδωκε. Τὸ δὲ, πολὺν ὥπασε λαὸν, περί- 
φρασίς ἐστι τοῦ ἐβασίλευσέ μὲ, ὡς δηλοῖ ἐπαχϑὲν τὸ, Δολόπεσσιν ἀνάσσων. (Vers. 480.) ᾿βοχατιὰ δὲ 
παρὰ μὲν τῷ ποιητῇ τὸ ἁπλῶς ἔσχατον χατὰ τόπον μέρος, παρὰ δὲ τοῖς ὕστερον ἐρημίαν τινὰ ἡ λέξις 

δηλοῖ καὶ οὐ χρηστολο"γεῖται. 4“όλοπες δὲ ἔϑνος Θετταλιχὸν ἐν ἐσχατιῷ τῆς Φϑίας. καὶ οὗτοι μὲν “16λο- 30 

πὲς ἀπό τινος ἐϑνάρχου Δόλοπος. Δολίονες μέντοι οἱ περὶ Κύζικον, ὧν καὶ ὁ γεωγράφος μεμνημένος 

Δόλοπας μὲν περί mov τὴν “ωδώνην τοῖς Σελλοῖς φησὶ συγκεῖσϑαι., λέγων ὡς, εἰ χαὶ μὴ ἔχει ἡ Boro- 

τία Δόλοπας, ἀλλ ἄτοπον τοὺς ὑπηκόους τῷ Φοίνιχι μὴ συμπαρεῖναι. Δολίονας δὲ λέγει μάλιστα τοὺς 
περὶ Κύζικον ἀπὸ .Φἰσήπου ἕως ᾿Ῥυνδακοῦ καὶ Δασχυλίτιδος λίμνης. Μυγδόνας δὲ τοὺς ἐφεξῆς μέχρι 
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4o Μυρλεανῆς χώρας. ( Vers. 481.) Τὺ δὲ, καί as τοσοῦτον ἔϑη"κα, ὅμοιόν ἐστι τῷ παῖδά σε ποιεύμην" 
ἐπεὶ καὶ ταὐτὸν ποιήσασϑαι καὶ ϑέσϑαι. παῖς re γὰρ τῷ Φοίνικι ὁ ̓ ΑΙχιλλεὺς ποιητὸς ἦν, χαὶ τοσοῦ- 
τος δὲ, ἤγουν ϑεοείκελος, ϑέσει ἦν, ἤτοι οὐ φύσει. ἀλλὰ ποιητὸς ἐκ παιδεύσεως. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε σεμ- 
ψότερον τοῦ μύϑων ῥητῆρα καὶ ἔργων πρηχτῆρα εἶναι τὸν ᾿Αχιλλέα τὸ τοσοῦτον ϑεῖναι αὐτὸν, καὶ ὅτι 
ἐκεῖνο μὲν ἐκφανῶς ἔχει, τοῦτο δὲ μυστικώτερον, καὶ ὅτι φιλίας ἐπίτασις τὸ παῖδα ποιεῖσϑαι τὸν διδα- 

50 σχόμεγον᾽ ὁ γὰρ τοιοῦτος διδάσκαλος λέγοιτ᾽ ἂν φύσει τῷ μαϑητῇ τὰ τῆς ἀρετὴς εἰσφέ"ρειν διδάγματα. 

(Vers. 482.) Τὸ δὲ, ἐκ ϑυμοῦ quAéov, κανταῦϑα, ὡς καὶ 7 πρὸ ὀλίγων, ἀντὶ τοῦ ἐνδιαϑέτως xol, ὡς 

οἱ νεώτεροί φασιν, ἐκϑύμως. To δὲ, ἐπεὶ οὐκ ἤϑελες ἅμ᾽ ἄλλῳ 1 ἰέναι; τὸ εὔλογον τῆς ἐκ τοῦ γέροντος 
φιλίας δηλοῖ καὶ μὴ ἀλόγιστον. ( Vers. 483.) Παῖτα δὲ viv φησὶ τὴν ἐς φίλου, ἢ ὕλως τὴν xarà τὰ 

ἔξω οἴχου γινόμενα δειπνοχλητόρια, πρὸς & πὲρ ἀντιδιαστέλλεται τὸ ἐν μεγάροισι πάσασϑαι, 0 ἐστι 
φαγεῖν, καὶ ὡς ἂν εἴποι τις κτήσασϑαι. πρὸς 0 πὲρ ἔοιχεν ἀπερεῖσαι τὸν νοῦν χαὶ ὃ εἰπὼν, τοσαῦτ᾽ 

6o ἔχω, 00 ἔφαγόν re καὶ ἔκπιον, εἰ καὶ μηδὲν ἐχεῖνος ἔχει. ( Vers. 484.) Τὸ δὲ, ἐπὶ γούνασι χκαϑίσας, 
ἔϑος δηλοῖ φίλτρου γονέων, ὡς καὶ πρὸ ὀλίγου δεδήλωται. συντελεῖ δ᾽ αὐτὸ καὶ εἰς τὸ, οὐδέ τί μιν παῖ- 
δὲς ποτὶ γούνασι παππάζουσι. ( Vers. 485.) Τὸ δὲ ἄσαιμι, 0 ἐστε χορέσαιμι, δοχεῖ ἀπὸ ῥήματος εἶναι, 

707ἀφ᾽ οὗ "καὶ ἄδος ὁ κόρος καὶ ἀδηκότες οἱ κεχορεσμένοι. Τὸ 02, οἷνον ἐπισχὼν, πάνυ καιρίως εἴρηται 
καὶ δυσερμηνεύτως" δηλοῖ γὰρ τὸ λίαν ἀτελὲς τοῦ βρέφους, ὡς μηδὲ χρατῆσαι δύνασϑαι τὸ δέπας, 

ὅϑεν ἀνάγκην εἶναι τῷ παιδαγωγῷ αὐτὸν κατέχειν καὶ ποτίζειν τὸν τιϑηνούμενον. δύναται δὲ καὶ ταῦ- 
τὸν εἶναι τῷ παρασχών. (Vers. 486.) Τὸ δὲ, χατέδευσας χιτῶνα, ἐμφαίνει μὴ ἀεὶ χιτῶνα ἐξ ἀνάγκης 
λέγεσϑαι τὸν ἀμέσως καὶ προσεχῶς πρὸς αὐτῇ τῇ σαρχὶ χεχυμένον. ἐνταῦϑα γὰρ χιτὼν ὃ φαινόμενος 

10 καὶ ἐπιπολλαάζων. εἰ μή τι ἄρα δαψιλὲς εἶναι τὸ ἀποβλύζον δηλοῖ, ὡς ἔχειν αὐτὸ ἐμβαϑῦναε καὶ εἰς 
χιτῶνα. Τὸ δὲ, ἐπὶ στήϑεσσιν, οὐ μόνον ἐπικόλπιον τῷ παιδαγωγῷ ἐμφαίνει τὸ βρέφος εἶναι, ἀλλά 
που καὶ κοινοῦσϑοι ἀφελῶς τὸ δέπας αἰτῷ. (Vers, 487.) Τὸ δὲ ἀποβλύζειν ὠνοματοπεποίηται καὶ 
δηλοῖ τὸ ἀποστάζειν διὰ τὴν βρεφικὴν βραχυστομίαν. Νηπιέη δὲ νῦν ἡ παιδικὴ ἡλικία ἢ ἀνατροφὴ 
κατὰ ἔλλειψιν. καὶ ἔστι χτητικὸν ἀπὸ τοῦ νήπιος νηπίειος,- οὗ ϑηλυκὸν νηπιείη καὶ ἀπελεύσει TOU ( νη- 

20 πιέη ᾿Ιωνικῶς. ᾿Ιστέον δὲ ὡς οὐ πάνυ ταὐτὸν νηπιέῃ καὶ *vimiac, ὡς τὸ νηπιάας ὀχέειν" ἀλλὰ τοῦτο 
μὲν ἀφροσύνην δηλοῖ, ἡ δὲ νηπιέη βρέφους ἡλικίαν. (Vers. 489.) Τὸ δὲ ἀλεγεινῇ τὴν τῷ ὄντι πολλὴν 
δυσχέρειαν δηλοῖ τῆς βρεφικῆς ἀνατροφῆς. Τὸ δὲ, γόνον ἐξ ἐμοῦ, ἀντὶ τοῦ γνήσιον υἱὸν. 0g ἀντίχειται 
τῷ ϑετῷ, OV ποιεῖταί τις κατὰ τὸν ποιητὴν εἰπεῖν, κατὰ δὲ τοὺς ὕστερον. καὶ εἰσποιεῖται, καϑ' ὃ ση- 
μαινόμενον κεῖται καὶ ἐν τῇ y donis τὸ, εἰσόχε σ᾽ ἢ ἄλοχον ποιήσεται ἢ ὃ γε δούλην. ( Vers. 491 P) 
Τὸ δὲ ἐξετέλεσαν δόξοι ἂν δηλοῦν ὡς ἐτεκνογόνει μὲν ὃ Φοῖνιξ, οὐκ ἐξετελοῦντο δὲ αὐτῷ τὰ γεννήματα. 
Ὅρα δὲ ὅτι δυνάμενος €. ποιητὴς εἰπεῖν κοινότερον παῖδα ποιούμην, ὕμως ποιεύμην ἔφη, ἑλόμενος xav- 
ταῦϑα τὸ ποιητικώτερον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι παλαιτάτου ἔϑους ὄντος τοῦ ἐπὶ τοῖς ϑετοῖς υἱοῖς ἐφῆκεν 

ὃ νόμος, xal ὕστερον ἄλλῳ τινὶ ποιεῖσϑαι, xad τις ἔφη, τὸν ἄλλου παῖδα ἑκόντος, καὶ ἐκαλεῖτο, 

30 φησὶν, οὗτος ἀμφο "τέρων. Τὸ δὲ, ἵνα μοι λοιγὸν ἀμύνοις , τὸ τέλος ἐστὶ τῆς παιδοποιίας : ὡς τούτου 
χάριν παιδοποιουμένων, Ἱ ἵνα ἐν καιρῷ ἔχοιεν λοιγοῦ ἀμύντορας καὶ μὴ ἀνωκέλητα χατὰ τὸν εἰπόντα 
ἐχφύωσι τέχνα, ( Vers, 492.) Ὅτι ἀγωνισάμενος ὃ ῥήτωρ Φοῖνιξ, εἶτα φανερὰν ἐπάγων δξίωσίν φησιν" 
ἀλλ ᾿Αχιλεῦ, ΤΟΣ ϑυμὸν μέγαν, οὐδέ τι σὲ χρὴ νηλεὲς ἦτορ ἔχειν" στρεπτοὶ δέ τε καὶ ϑεοὶ αὐτοὶ, 

τῶν περ καὶ μείζων ἀρετὴ τιμή τε βίη τε. καὶ μὲν τοὺς, ἤγουν τούτους, ϑυέεσσι καὶ εὐχωλῇς ἀγανῇσι 
λοιβῇ τὲ χνίσσῃ τε παρατρωπῶσιν ἄνϑρωποι λισσόμενοι, ὅτε χέν τις ὑπερβήῃ καὶ ἁμάρτῃ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι 

τὸ, δάμασον ϑυμὸν μέγαν, διὰ μιᾶς λέξεως πρὸ μικροῦ ἔφρασεν ὃ βασιλεὺς ἐν τῷ, διηϑήτω. βούλε- 
ται δὲ ἡ ἔννοια τὴν τοῦ καχοῦ μνήμην ἀπάγειν τῆς τοῦ Δἀχιλλέως ψυχῆς τὰ τε Ac, xci διὰ τὰ ὑπε- 

σχημένα δῶρα. διὸ καὶ παρ᾽ ᾿Ηροδότῳ χεῖται τὸ, παυσώμεϑε μηδὲ κακῶν μεμνώμεϑα χρηστὰ ἔχοντες 

aij; cimo: ἕν χερσί. Θυμὸν δὲ μέγαν λέγει, ὃν ὃ Zac μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ ἄλληκτόν τε χαχόν τε τεϑεῖ- 

σϑαι ἐν τοῖς τοῦ ᾿Αχιλλέως στήϑεσιν" ἐξ οὗ οἱ μεϑ' Ὅμηρον συντιϑέασι τὸν μεγαλόϑυμον ἄνϑρωπον, 

40 ἑτεροῖον ὄντα παρὰ τὸν μεγάϑυμον. ἔοικε δὲ οὕτω καὶ ὃ μέγαλήτωρ ϑιυμιὸς εἶναι μέγας "ὃ υμὸς περὶ. τὸ 
ἤτορ ἤτοι τὴν καρδίαν τὴν περὶ τὰ στήϑη. (Vers. 493.) Νηλεὲς δὲ ἦτορ, 0 πὲρ ἔχοι ἂν ὃ χατὰ τὸν 
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"Auinv, ὡς προεφράσϑη , ἀδάμαστος καὶ ἀμείλιχος. Τὸ δὲ, στρεπτοὶ καὶ ϑεοὶ αὐτοὶ, ἀπέφϑεγμα 
λέγουσιν οἱ παλαιοί. ἔστι δὲ κατ᾽ αὐτοὺς ἀπόφϑεγμα βιωφελης τις 7 προφορὰ δι᾿ ὀλίγων λέξεων, οἷον, τὸ 

γνῶϑιε σαυτόν" xai, ἐγγύᾳ πάρα δ᾽ ἄτα, καὶ τὰ ὕμοια. Τὸ δὲ ἐπιχείρημα τοῦτο ἐκ τοῦ μείζονος εἴλη- 
πται. διὸ καὶ ὃ ποιητὴς τεχνικῶς παρασημαίνεται, λέγων" ὧν πὲρ καὶ μείζων ἀρετὴ, 0 ἐστιν ἀνδρία, 
ἢ καὶ πᾶσα ἕξις ἀγαϑή. μονονουχὶ γαρ φησιν ὃ ῥήτωρ, ὡς ἐὰν στρεπτοὶ οἱ μείζονες, πολλῷ πλέον σὺ 

ὃ ἐλάττων. πῶς δὲ στρεπτοὶ οἱ ϑεοὶ, ἑρμηνεύει διὰ τοῦ, ( Vers. 4995. ) εὐχαῖς zal λοιβαῖς καὶ χγνίσ- 

σαις παρατρέπεσϑαι, ion δὲ καὶ ϑυμιάμασιν. οὕτω γάρ τινὲς ἑρμηνεύουσι τὸ ϑυέεσσιν, ἀφ᾽ ὧν καὶ 
ἔλαιον ϑυόεν ἐν τοῖς ἑξῆς. εἶεν δ᾽ ἂν ἴσως ταὐτὸν ϑυέεσσιν εἰπεῖν καὶ ϑυηλαῖς. τὸ δὲ στρεπτοὶ ὕμοιόν 

ἔστι τῷ τρεπτοὶ, ὡς δηλοῖ τὸ παρατροπάσϑαι αὐτοὺς ἤτοι τρέπεσϑαι ὑπὸ λισσομένων ἀνϑιρώπων. ἔχοι 

δ᾽ ἂν ἐνταῦϑα εἰπεῖν Ἀχιλλεὺς ὡς. εἴ πὲρ εἰς ϑεοὺς ἐξισούμενόν με πρεσβεύεις, τοῖς δὲ κατὰ τοὺς σο- 

φοὺς οὐχ αἶψα τρέπεται v00g, 0vÓ-G ἄρα ἐμοί. ( Vers. 496.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἀρετὴ νῦν μὲν ἀνδρία, δηλοῖ 
δέ ποτε "καὶ τὴν εὐδαιμονίαν, ὅϑεν τὸ, ἀρετῶσι δὲ λαοὶ Um αὐτῷ, ἤγουν εὐδαιμονοῦσι. τὸ μέντοι, 50 
οὐκ ἀρετᾷ καχὰ ἔργα, ἐκ τῆς κοινῶς καὶ cvvij wg λεγομένης ἀρετῆς παρῆκται, ἧς χρῆσις τὸν ἤτοι ἐμὴν 
ἀρετὴν εἰδός τε δέμας τε. δηλοῖ δέ ποτε ἡ λέξις καὶ τὴν περὶ τὰ κατὰ βίον ἔργα δύναμιν, JV ἡμισεύει 
τοῖς δούλοις 0 Ζεὺς, ὡς φησιν ἡ Οδύσσεια. (Vers. 497.) 'Ev δὲ τῷ, ὑπερβήη καὶ ἁμάρτῃ, ἐκ παραλ- 

λήλου δηλοῦται τὸ αὐτό. ἐπεὶ καὶ ὑπερβασία καὶ ἁμαρτία τῆς αὐτῆς ἐννοίας εἰσίν. ἄλλως δὲ, ἁμαρτεῖν 

μὲν τὸ ὁπωσοῦν ἀστοχῆσαι τοῦ δέοντος, ὑπερβῆναι δὲ τὸ καϑ' ὑπερβολὴν οὕτω παϑεῖν, ληφϑὲν μετα- 

φορικῶς ἐκ τῶν μὴ βαινόντων εὐτάχτως ἀλλ᾽ ὑπερβαινόντων, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν, παραβαινόντων. εἰκὸς 
δὲ εἰλῆφϑαι τὴν λέξιν ταύτην xci ἐκ τῶν ἀδιχούντων ἐν τῷ ὑπερβαίνειν τὰ τεταγμένα ὁροϑέσια, οὐ 

μόνον ὑπούλως διὰ τοῦ ἠρέμα ὁρογλυφεῖν, ἀλλὰ καὶ ϑρασύτερον διὰ τοῦ ἱπερπηδᾶν᾽ ὅϑεν καὶ ταὐτὸν 
ὑπερβασίαν καὶ παραιβασίαν εἰπεῖν. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι τὸ λισσόμενοι προκλητικόν ἐστι τοῦ ἐφεξῆς 

νοήματος. εὐϑὺς γὰρ ἀφορμήν τινα λαβὼν ἐκ τοῦ λίσσεσϑαι ὁ Φοῖνιξ διαλαμβάνει περὶ “ιτῶν, αἱ 
παρὰ τὸ λίσσεσθαι xai λίττεσϑαι γίνονται χαὶ λέγει t ὅσα δηλωϑήσονται. * ( Vers. 498. ) Ὅτι γραφιχῶς 60 

οἷον ἐκτίϑεται ὃ ποιητὴς εἰδωλοποιῶν τὰ περὶ τὰς Διτὰς xol τὴν Ἄτην. χαὶ τὰ τῶν πασχόντων ἴδια 

ἤγουν τὰ τῶν ἀτωμένων, ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν ἀτυζομένων , καὶ τὰ τῶν λιταζοιμιένων μετατιϑεὶς ὡς ἕν τινι 

ζωγραφίῳ εἰς τὴν Ἄτην καὶ εἰς τὰς ag, καὶ χαρακτηρίζων κατὰ συνήϑειαν γραφικήν Té χαὶ ποιητι- 

κὴν τὰ πάϑη &x τῶν ἐχόντων αὐτά. ( Vers. 501.) Καὶ τὴν uiv Ἄτην λέγει σϑεναρὰν εἶναι καὶ ἀρτίπουν, 
ἤγουν ὑγιῆ τοὺς πόδας, ἐπεί πὲρ οἱ βλάπτοντες εὐσϑενῶς τε ἔχουσι, καϑὸ βλάπτουσι, xoi ἐπιτα- 

χύνουσι τὸν καιρόν. ἐν ἄλλοις δὲ καὶ ἁπαλοὺς εἶναι πόδας τῇ drm ἐρεῖ, ὡς ἀνε παισϑήτως ra708 
πολλὰ τινῶν βλαπτομένων, ἀψοφητὶ οἷον τῆς drug ἐπερχομένης αὐτοῖς. xoi ἡ μὲν Ary τοιαύτη. 
(Vers. 498. sqq.) Τὰς δὲ “ιτὰς χωλάς τε διαζωγραφεῖ πρὸς διαστολὴν τῆς ἀρτίποδος ἄτης διὰ τὸ 
σχολαίῳ ποδὲ καὶ ὡς οἷον συμπεποδισμένους βαίνειν τοὺς λισσομένους, καὶ ῥυσσὰς δὲ διὰ τὸ σχῆμα τοῦ 
προσώπου. τῶν ἱκετευόντων οἷς σκυϑρωπάζον xai συναγόμενον, ῥικνοῦται τὸ πρόσωπον᾽ 5 καὶ ἄλλως 
φράσαι, ῥυσσὰς, ἤγουν yoawOstg , συνεστραμμένας, ἐῤῥυτιδωμένας, ῥυτίδες δὲ αἱ ἐπὶ τοῦ : προσώπου 

συστροφαὶ τοῦ δέρματος" ἔτι δὲ καὶ παραβλῶπας τῶν ὀφϑαλμῶν i ἢ τὼ ὀφϑαλμὼ διαγράφει, τὰς «Ἱπὰς, 
τουτέστι διεστραμμένας τὴν ὄψιν, παραβαλλούσας τοὺς ὠπας καὶ παραγούσας τῆς κατὰ φύσιν ὄψεως 

χαὶ, ὡς οἱ παλαιοί φασιν, στραβὰς καὶ πλαγιομμάτους διά τὲ τὴν τῆς ὄψεως τῶν δυσωπουμένων παρα- 

τροπὴν χαὶ οἷον διαστροφὴν, καὶ διότι οὐχ ̓ἱλαρὸν τὸ βλέμμα τοῖς λιταζομένοις ἀλλ, ὡς εἰπεῖν, δυς- 
βλεπτοῦσιν ἐχεῖνοι, ὅϑεν καὶ ἡ δυσωπία τὴν κλῆσιν ἔλαχεν. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι τε παραβάλλει ὠπας οὐ μόνον 

ὁ λιταζόμενος, ἔτι δὲ καὶ ó στραβίζων, ὁ καὶ ἰλλὸς κατὰ τοὺς πα"λαιοὺς, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀποσειινυνόμενος 1o 

ἐμβριϑῶς., ὀφϑαλμὼ γοῦν παραβάλλεσϑαι ὃ κωμικὸς λέγει τὸν “Σωχράτην ἐν τῷ δηλαδὴ σεμνοπροσω- 

πεῖν. xci ὅτι παραβλὼψ μὲν ἐχτείνει τὴν λήγουσαν ὡς “σύνϑετον ἐκ τοῦ ὠπὸς, βλὸψ μέντοι τὸ μονο- 

σύλλαβον συνέσταλται, ὃ περ ἐστὶν ὃ τῆς κλεψύδρας ἦχος ὑμλμιηεικιὰς χατὰ τοὺς παλαιούς. ὡς πέρ, 

φασὶ, καὶ κὺξ ἐπὶ τῆς ψήφου κατὰ μίμησιν καὶ αὐτό, οἱ δ᾽ αὐτοί (ασιν ὁμοίως μιμητιχῶς καὶ f οὐ 
μὴν βαὶ, μίμησιν προβάτων φωνῆς. ;Keativog- ὅδ᾽ ἠλίϑιος ὡς πὲρ πρόβατον βὴ βὴ λέγων βαδίζει. 
(Vers. 500. sqq.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ὁ βλοσυρὸς ἔχει τι ὅμοιον πρὸς τὸν παραβλῶπα, εἴγε χαϑά- 
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περ ἐκεῖνος παραβάλλει τοὺς ὠπας, οὕτω Xci αὐτὸς τὸ βλέμμα παρασύρει. ἔστι μέντοι ὁ βλοσυρὸς οὐκ 
ἐφ ̓ὕβρει, ὡς ὁ κυρίως παραβλώψ. ἡ δ᾽ ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι ποιητικὴ ᾷράσις αὕτη ἐστί᾽ xai γάρ τὲ Αιταί 
εἰσι, Διὸς κοῦραι μεγάλοιο, χωλαί τε ῥυσδαίτε, παραβλῶπές τ ̓ ὀφϑαλμῶν ἡ jj ὀφρϑαλμὼ αἵ ῥά τε καὶ μετό- 

πισϑεν Arie ἀλέγουσι κιοῦσαι. ἢ δ᾽ “τὴ σϑεναρή τὲ χαὶ ἀρτίπος. 0 περ ἀποβυλὴν ἔπαϑε τοῦ V. ὡς 
γὰρ ἀελλόπος 5 ἀελλόπους, οὕτω καὶ ἀρτίπος ) ἀρτίπους. οὕνεκά, φησιν, ἤγουν οὗ ἕνεχα, ὅ ἐστι 

20 διὰ τοῦτο, ὡς ἀρτίπους πάσας “ιτὰς δηλαδὴ πολλὸν κὑπέκπροϑέει, φϑάνει δέ τε πᾶσαν ἐπ᾽ αἰαν 

βλάπτουσ᾽ ἀνθρώπους, αἱ δ᾽ ἐξακέονται ὀπίσω, τουτέστιν ἡ μὲν Ati ταχυδρομοῦσα προϑέει κατὰ 

πολὺ καὶ φϑάνει πανταχοῦ, ὡς δηλαδὴ μηδενὸς ὄντος ἔξω κακοῦ, βλάπτουσα, τουτέστι συμποδίζουσα, 
ὕϑεν καὶ βλάβη ἡ ἄτη ἑρμηνεύεται. αἱ δὲ “Τιταὶ ἐξακέονται ὀπίσω, εἴ που ἔπαϑόν τινα συντριβὴν oi 
βλαφϑέντες. διὸ καὶ ὡς κατόπιν τῆς Arie ἐρχόμεναι καὶ ὑστερίζουσαν αὐτῆς λέγονται καὶ διὰ τοῦτο 

qot. καὶ δηλοῖ ὃ λόγος ὅτι πρότερον πλημμελεῖταί τι ἐπὶ βλάβῃ τινὸς, εἶτα ἐπὶ ϑεραπείᾳ τοῦ κακοῦ 
ἐπεισέρχονται dicat, καὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν, ἰστέον ὡς αἱ μὲν Μοῖραι χωλαὶ παρὰ “υχόφρονι διὰ τὸ 
ἀνόμοιον τοῦ μοιριδίου καὶ ἄνισον xai ὑποσκάζον καὶ ὡς οἷον ὀχλάζον καὶ μὴ ἀεὶ ὡσαύτως βαῖνον. αἱ 
δὲ “ιταὶ χωλαὶ πλάττονται οὐ μόνον διὰ τὸ ὡς ἐῤῥέϑη βραδύπουν τῶν ἱχετευόντων, ὡς ἐκ τοῦ ὑπὸ τῆς 
"Arne βλάπτεσϑαι συμποδιζομένων, ἀλλὰ xol διότι ἡ κατὼ τῶν παρηκόων ποινὴ ὀψίζει ϑεόϑεν. καὶ 
οὕτω μὲν ὃ ποιητὴς € πάσχουσιν οἱ λιταγεύοντες προσάπτει, ὡς εἴρηται, αὐταῖς ταῖς Ζιταῖς, οἱ δὲ 
μυϑολέσχαι συλλαλοῦντες τῷ μύϑῳ Διός τε αὐτὰς λέγουσι ϑυγατέρας ὡς ἱκεσίου, xci φασιν ὡς οὐδὲν 

Soxetvóv, εἴ πὲρ ὁ Ζεὺς τοιαῦτα γεννᾷ, ὕπου γε καὶ 6 “Ηφαιστος χωλὸς καὶ ὁ Πλοῦτος τυφλός. 
( Vers, 498.) ᾿Ιστέον δὲ ὕτι Διὸς ϑυγατέρες ἀλληγορικῶς αἱ Διταὶ, ἤτοι νοὸς μηχανωμένου ϑεραπείαν 
ταύτην τοῖς χκακουμένοις, τὴν μέντοι Ἄτην σιγᾷ τίνος ἐξεγένετο. δόξον γὰρ ἂν οὐ Διὸς εἶναι ἀλλὰ 
᾿Αρεϊκή. εἰ δὲ καὶ Διὸς, οὕτω γὰρ ὃ μῦϑος βούλεται, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ γεννῶν τὸς ᾿᾿ϑηνᾶν ἢ «Διτὰς, ἀλλ 
ὃς καὶ τὸν Agmv γεννῆσαι λέγεται, ἵνα εἶεν ὁμοπάτριοι "Ani ré xol ong oi Bhantixot. ( Vers. 499. ) 
“Ἵέγονται δὲ χωλαὶ ὥς περ καὶ χωλὸς, wv ἡ βλάβη περὶ τὸ τοῦ ποδὸς χῶλον, ἵνα ἢ ὥς περ παρὰ τὸν εὖ 
ἔχοντα ἴλλον, ἰλλὸς ὀξυτόνως ὃ τὸν ἴλλον διάστροφος, οὕτω καὶ παρὰ τὸ κατὰ φύσιν κῶλον χωλὸς χαὶ 
τροπῇ χωλὸς 0 τὸ τοιοῦτον κῶλον πεπονϑώς. φέρεται δὲ παρὰ τοῖς παλαιοῖς καὶ Χῶλος κύριον ὡς 1:ῶ- 
λος βαρυτόνως πρὸς διαστολὴν τοῦ ῥηϑέντος κατὰ πάϑος χωλοῦ. ᾿Ρυσσαὶ δὲ ἀπὸ τοῦ ῥύω τὸ ἑλκύω, 
ἀφ᾽ οὗ καὶ 1 óvric, παρελκύεται γὰρ τὸ δέϑμα τοῖς ῥυτιδουμένοις. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὰ παρὰ τὸν ὦπα 
εὑρίσκονται καὶ βαρυνόμενα χατὰ τὴν εὐθεῖαν τῶν ἑνικῶν. ὡς δηλοῖ τὸ Κύκλωπες, SADoRES ἔτι δὲ 

καὶ ὀξυνόμενα, xa0& δῆλον ἐκ τοῦ, γλαυκῶπες δράκοντες, τυφλῶπες, παραβλῶπες, εὐῶπες, ὧν χρῆ- 

άο σις παρά τε «“υκόφρονι καὶ παρὰ Σο"φοχλεῖ δὲ ἐν τῷ, εὐῶπα παρειάν. δῆλον δὲ ὡς οὐκ ἐκ μόνου τοῦ 
ap γίνονται συνϑέσεις, ὡς 0 Κέρκωψ δηλοῖ xai ὃ νυχτάλωψ καὶ 0 Κύκλωψ καὶ ὁ παραβλὼψ καὶ 

λοιπὰ μυρία, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ κατ᾽ αὐτὸν πλαγιασμοῦ, ἤγουν ἐκ TOU ὠπός. ἐχεῖϑεν γὰρ ὁ κυνώπης, 
ὅϑεν καὶ τὸ, ὦ κυνῶπα, ἔτι δὲ ὁ γλαυχώπης καὶ ὃ βοώπης, ὧν ϑηλυκὰ ἡ γλαυχῶπις χαὶ ἡ βοῶπις, 
ὡς ὃ τοξότης ἡ τοξίτις, ὁ δεσπότης ἡ δεσπότις. τοῦ δ᾽ αὐτοῦ πλαγιασμοῦ καὶ ἡ Εὐρώπη «oi ἡ Σινώπη 
καὶ ἡ παρὰ τῷ Πινδάρῳ Μιετώπη. ἐκεῖϑεν δὲ καὶ ὁ εὐωπὸς καὶ εὐρωπὸς καὶ τὰ ὅμοια ὀξύτονα. ἐκ τοῦ 
αὐτοῦ δὲ σὺν ἄλλοις πάνυ πολλοῖς καὶ τὸ ἐνώπιον χαὶ τὸ μετώπιον xol τὸ χατενῶπα xci τὸ, κακὸν 

ῥέζουσαν ἐνωπῇ. Τὺ δὲ παραβλῶπες ὀφϑαλμὼ, ἤγουν ὀφϑαλμοὺς, τέτριπταν μὲν πλέον τοῦ, ὀφϑαλ- 

μῶν χατὰ πτῶσιν γενικήν" δοχεῖ δὲ περιττῶς ἔχειν τὴν τοιαύτην λέξιν. ἤρῤκει γὰρ εἰς τὴν πρόχει- 
μένην ἔννοιαν χαὶ μόνον τὸ παραβλῶπες. περὶ δὲ τοῦ ἀρτίπος ὥς περ καὶ περὶ τυῦ ἀελλόπος χρὴ 
ζητῆσαι, διὰ τί μὴ προπαροξύνονται μετὰ τὴν ἀπέλευσιν τοῦ V τῆς ληγούσης ὁμοίως τῷ Πούλυπος. 
( Vers, 502. ) "Ev δὲ τῷ, she iei o 0 TL ποτὲ δηλοῖ τῶν προϑέσεων ἡ στοιβὴ , ἐν ἄλλοις δηλοῦται, 

50 ὧς περ καὶ τὸ ἐξακεῖσϑαυ * οὐ μένον ἐπὶ ἰατρείας λε “γόμενον ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ ῥάπτειν , ἔτι δὲ καὶ ἐπὶ 
τοῦ νῆας παλαιωϑείσας ἀναποιεῖν. νῦν δὲ περὶ τοῦ ἐξαχεῖσϑαι ἰστέὸν ὅτι ov four ἡνείαν σαφῆ. τῆς εἰχό- 
γος D τοιαύτη λέξις κεῖται. εἰ μὲν ydo ἐπὶ ἰατρείας γοηϑείη, ἔστιν εἰπεῖν ὅτε, ὡς Sici νόσου 'προηγου- 

μένης δεόμεϑα τοῦ ἀκεσομένου, οὕτω καὶ μετὰ τὴν την αἱ Ζιταὶ ἱκνοῦνται. εἰ δ᾽ ἄλλως ἐπὶ ὕφασμά- 

των ἢ πλοίων ἀναποιήσεως νοηϑήσεται, ῥητέον ὅτι, καϑάπερ μετὰ ῥῆξιν ἱματίων ἢ) πλοίων ἀκεστῶν 
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δεόμεθα, ot τὰ διεῤῥωγότα συνάξουσι xoi συνάψουσιν ἢ συζεύξουσιν, οὕτω καὶ μετὰ τὴν rnv βλά- 
ψασαν χρεία ιτῶν, ὅπως οἷα καί τινες ἀκέστριαι ϑεραπεύσωσι τὰ ἐχείνης κακά. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι 

᾿Εριννύες μὲν λωβητῆρες ὑστεροφϑόροι παρὰ Σοφοκλεῖ, αἱ δ᾽ αὐταὶ καὶ μετάδρομοι κακῶν χύνες xad 
ὁμοίαν ἔννοιαν" iral δὲ ἀνάπαλιν ἀκέονται ὀπίσω, ἤγουν ὕστερον, πλὴν καὶ αὐταὶ, εἰ μὴ ἀκουσϑῶ- 
σιν, ὑστεροφϑόροι γίνονται τῇ ὕστερον ἐπελείσει τῆς "Aris , ὡς ῥηθήσεται εἰς τοὺς μὴ ὑπακούσαντας, 
ἵνα ἢ αὐτὴ dry καὶ φϑάνῃ βλάπτουσα προληπτικῶς , xai ὕστερον δὲ ὁμοίως ποιῇ διὰ τὸ παροραϑῆναι 

τὰς hog. ἐπὶ δὲ τούτοις νύ ρεᾳ εἰς πλέον ὃ ποιητὴς ἐπακούειν Ζιτῶν φησίν" ὃς μέν τ᾽ αἰδέσεται 

κοΐρας Διὸς ἀσσον ἰούσας, "τὸν δὲ μέγ᾽ ὥνησαν, καὶ τ ᾿ἔχλυον εὐξαμένοιο. ὃ γὰρ δοὺς λαμβάνει καὶ Go 

|. ὁ ἐλεῶν ἐλεεῖται κατὰ τὸ, δός τι καὶ λάβε τι. ( Vers. 500.) Ὅς δέ, φησιν, ἀνήνηται καί τὲ στερεῶς 
| 10 ἀποείπῃ, λίσσονται δὴ ἄρα ταί γε, ἤγουν αὗται, dic τῷ, ἤγουν τῷ τοιούτῳ "ἄτην ἅμ᾽ ἕπεσϑαι, ἵνα 

βλαφϑεὶς ἀποτίσῃ. καὶ ὅρα τὸ βλαφϑεὶς, τραχύτερον μὲν ὃν τοῦ βλαβεὶς, φίλτερον δὲ αὐτοῦ τῇ ποιήσει, 
ὡς πέρ xo τὸ στρεφρϑεὶς τοῦ στραφεὶς καὶ ὅσα τοιαῦτα σεσημείωται ἀλλαχοῦ. ὡς ἀπὸ δρομέων δὲ εἴληπται 

τὸ βλᾶπτεσϑ αἱ τινα, τῆς ἀρτίποδος Arno ἐπιδιωκούσης. βλάπτονται y&o ποτε, ὕ ἐστι προσκόπτουσιν οἱ 
φεύγοντες, ὕτ᾽ ἂν "ἐπιχαταλάβωσιν αὐτοὶς οἱ διώκοντες. ἔστι δὲ κυρίως βλάπτεσϑαι τὸ βάλλεσϑαι709 

| — ὥστε ἰάπτεσθϑαι, ἤγουν τὸ ῥίπτεσθαι ὡς ἐντεῦϑεν βλάπτεσθαι. (Vers. 504.) Τὺ δὲ, ἄσσον ἰούσας, 
76 ἀχριβῶς κεῖται. οὐ γὰρ ἁπλῶς ἐπιστρεπτέον τῶν ἀμύνης καὶ ἐπικουρίας χρηζόντων, ὡς αὐτῶν δὴ τῶν 

καὶ λισσομένων. τούτων γὰρ ὅτι μάλιστα ἐπιστρέφεσϑαι χρὴ, καὶ οὐ τῶν ποῤῥωτέρω εἰς τοσοῦτον. 
(Vers. 505.) Τὸ δὲ, ἔχλυον εὐξαμένοιο, ἐκφοβητικόν ἐστι, μή ποτε καὶ ᾿Αἰχιλλεὺς ὁ νῦν μὴ ὑπακούων 
οὐδ᾽ αὐτὸς εὐχόμενός ποτε ἔχῃ τὸν κλίοντα. ( Vers. 506.) Τοῦ δὲ ἀνήνηται διασαφητικὸν. εὐθὺς ἐπα- 

20 χϑὲν τὸ, καὶ στερεῶς ἀποείπῃ᾽ ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν, ἀπηλεγέως ἀποφήσει. ἀνήνασϑαι μὲν γάρ τινα ἵἱκε- 
τευόμενον οὐκ ἂν εἴη πάνι καχὸν, εἴ περ ἀκκιζόμενος 1) καὶ ἄλλως μαλακῶς ἔχων ἀναίνεται" σχληρύ- 

rate δὲ ἀνηχουστεῖν, ἐφ᾽ οἷς οὐκ ἐχρῆν, ϑεομηνίαν ποιεῖ, ὅτε δὲ ἀπηλεγέως ᾿Αχιλλεὺς ἔκρινεν ἀποει- 
πεῖν, προδεδήλωται. (Vers. 508.) Τὸ δὲ ἀποτίσῃ 1) ἐλλειπτικῶς εἴρηται, ἵνα δηλοῖ τὸ ἀποδώσει πϑι- 
γὴν toV ἀπανήνασϑαι δηλαδὴ τὰς λιτὰς, ἢ ἀντὶ τοῦ τιμωρηϑῇ εἴληπται. (8:8. 510.) Ὅτε γνωμα- 
τευόμενος ὃ (βοῖνιξ λέγει ὡς ἡ τιμὴ κάμπτει τοὺς ἀγαθοὺς, οἱ ovz "οὕτω δώροις ὑπάγονται ὡς τιμῇ. τὸ 
φησὶ γὰρ ἀξιῶν δευτέραν ταύτην ἀξίωσιν" ἀλλ᾽, ᾿Αχιλεῦ, πόρε καὶ σὺ Διὸς κούρῃσιν ἕπεσϑαι τιμὴν, 
ἢ v ἄλλων περ ἐπιγνάμπτει (φρένας ἐσθλῶν, ἤγουν ἐπικλίνει, ἐπιειχεύεσθαι ποιεῖ, καὶ μὴ ἀτενῶς ἔχειν 
τοῦ ἤϑους, εἴ ne εἰεν ἐσθλοί" οἱ γὰρ μὴ τοιοῦτοι οὐκ ἂν ἐϑέλοιεν τιμήν: ( Vers. 309. ) Ὅρα δὲ τὸ 

| — Aoc κούραις, οὗ πρὸς ὁμοιότητα σύνϑετον οἱ Διόσκουροι. δοξάζει δὲ ὃ Φοῖνξ τιμὴν τῷ ̓ Ἵχιλλεῖ ὅζε- 

ῷο σϑαι, εἰ λάβοι τὰ βασιλικὰ δῶρα, ὡς αὐτίκα φανεῖται. ( Vers. 511.) Ὅτι ᾿χιλλεὺς μὲν ἄποπρος- 

ποιεῖται τὰ δῶρα, Φοῖνιξ δὲ λέγει βιαίως, ὡς m μὲν μὴ δῶρα φέροι τὰ δ᾽ ὕπισϑ' ὀνομάζοι ὁ βασι- 

λεὺς, ἀλλ᾽ αἰὲν ἐπι δας δλιες χαλεπαΐνοι, οὐκ ἂν ἔγωγέ G& μῆνιν ἀποῤῥίψαντα κελοίμην ᾿Ἡργείοισεν 

ἀμυνέμεναι χατέουσί περ ἔμπης" νῦν δ᾽ ἅμα τ᾿ αὐτίχα πολλὰ διδοῖ, τὰ δ᾽ ὕπισϑὲεν ὑπέστη καὶ ἑξῆς. καὶ 

ὅρα ὅτι “παραφράξων τὸ, φέρει δῶρα, ἐπάγει τὸ πολλὰ διδοῖ. τὸ δὲ, ὄπισϑεν ὀνομάζοι, εἰς ταὐτὸν 

ἔϑετο τῷ, ὕπισϑεν ὑπέστη, ἤγουν δίς τὸ μέλλον ὑπέσχετο. τοῦτο δὲ τὸ νόημα 0 αὐτὸς (Ῥοῖνιξ ἐν τοῖς, μετὰ 

ταῦτα κάλλιον ἐρεῖ, δεικνὺς ὡς μᾶλλον ὃ ̓ἀχιλλεὺς τιμηϑήσεται, εἰ καὶ τὰ δῶρα λάβοι. ὀνομάζειν δὲ 

νῦν τὸ ἀριϑμεῖν χατ᾽ ὄνομα. τοιοῦτον δέ τι καὶ τὸ ὀνομαίνειν. τὸ μέντοι ἐξο“νομάζειν ἄλλο τε σημαί- 20 

vay δεδήλωται. δῆλον δὲ ὅτι δύναται τὸ ὀνομάζοι καὶ Δττικῶς νοεῖσϑαι ἀντὶ τοῦ ὠνόμαζε. τοιοῦτον δέ 

᾿ς τι καὶ τὸ φέροι zal τὸ χαλεπαίνοι. ( Vers, 912.) To δὲ ξαφελῶς καινότερον περισπᾶται. τὰ γὰρ εἰς 

ἀρ ὡς ἐπιῤῥήματα μεσότητος χαὶ γραφὴν καὶ τόνον γυλάττει τῶν γενιχῶν, ἐξ ὧν ἂν γένωνται, χωρὶς τοῦ 

ξαφελῶς, 0 ἐστι λίαν ηὐξημένως, καὶ τοῦ ἑδρανῶς ἀντὶ τοῦ στερεῶς, ὧν ποῦ μὲν ξάφελος τὸ ὄνομει, 

οἷον, Ore χέν tuv Butler *Aog χόλος | ἵχοι, 0 ner ̓ ὀλίγα κεῖται, καὶ πληϑυντικὴ γενικὴ ἀκολούϑως ζαφέ- 

λων, τοῦ δὲ ἕδρανον 1, )j ἀρθεῦσο, οὗ γενικὴ πληϑυντικῖὶ ἑδράνων παρὰ “οιροχλεῖ, βαρυτόνως cuifó- 

τέρα, € xol τὰ ἐξ αὐτῶν ἐπιῤῥήματα περισπῶνται. xat e wá ! Antioov καὶ ' Hoódwpog ὅτι τὸ φαφρελὸς 

προπαροξύνεται λόγῳ τοιούτῳ, τὰ εἰς ὃς λήγοντα παρὰ τὸ ζᾶ προπαροξύνονται" ζάϑεος. ζάκοτος. τὸ 

δὲ ζαφελῶς πιρισπᾶται, ἐπεὶ τὰ εἰς λώς ἐπιῤῥήματα παραληγόμενα τῷ 8€ ὡς ἐπὶ πλεῖστον χιλεῖ πεοι- 
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σπᾶσϑαι,, οἷον εὐτελῶς, ἐπιμελῶς, οἷς καὶ τὸ ξαφελῶς συνεξέδραμε. χαὶ οὕτω μὲν αὐτοὶ περὶ τοῦ 
ζαφελῶς. τὸ δὲ ἑδμανῶς ἴσως ἂν καὶ αὐτὸ ἔχῃ ὁμοίαν diii AS AR οἷα τονούμενον χατὰ τὸ ἱχανῶς, πι- 

2o ϑανῶς καὶ τὰ τοιαῦτα. ( Vers. 213.), Τὸ δὲ, μῆνιν ἀποῤῥιψαν" τα, ὡς ἐπὶ φορτίου εἴρηκεν ἐπικει- 

μένου τῷ pida. x«i ἔστιν ἡ τοιαύτῃ λέξις κρείττων τοῦ μῆνιν ἀποειπεῖν. ( Vers. 514.) Τὸ δὲ χα- 

τέουσιν, ὃ ἐστι στεῤῥομένοις, χρῆήζουσι, ποιητικὴ λέξις, OU tv xci χάτις καὶ χῆτις ἡ στέρησις, ἣν τινες 
χαὶ χῆτος οὐδετέρως φασίν. ἐρεϑιστιχὸν δὲ φιλαλ ἤϑως εἰς ἄμυναν τὸ εἰπεῖν, χρηζειν oystovg τοῦ 
᾿ἀχιλλέως. δῆλον δὲ ὅτι τὸ χατεῖν καὶ χατίζειν παραγώγως λέγεται. (εῖ5. 516.) Ὅτι Ape μὲν 

τοὺς πρέσβεις ἀνωτέρω φιλτάτους εἰπε, «οῖνιξ δὲ καὶ τοῦτο μὲν ὁμολογεῖ. φησὶ δὲ xat ἀρίστους αὐτοὺς 

δηλονότι οὐ συγκαταλέγων ἑαυτὸν. τοῦτο δέ φαμεν οὐχ᾽ ὅτι οὐκ ἐπαινέσοι ἄν τις ἑαυτὸν ἐν χαιρῷ: χαὶ 

γάρ που ᾿Αχιλλεὺς ἄριστον ᾿“ἰχαιῶν ἑ ἑαυτὸν ἔφη, καὶ Erro δὲ ἐν τοῖς φϑάσασι δῖον ἑαυτὸν ἐπωνό- 

μασὲ xai ὁ Ζεὺς ἑαυτὸν ὕπατον μητιόεντα᾽ ἀλλὰ τοῦτό φαμεν, ὡς οὐ καιρὸς γὺῦν περιαυτολογεῖν τὸν 

Φοίνικα φανερῶς. λεληϑότως μέντοι μεγάλα περὶ ἑαυτοῦ ἔφη. ὡς προείπομεν, ἐν οἷς χἀχεῖνο. εἰ γὰρ 

αὐτὸς τηλικοῦτον ἔϑηκε τὸν "dia, λέγοι ἂν πολλῷ πρότερον ἑαυτὸν τηλικαύτης ἐπήβολον ἀρετῆς, 

ἔχει δὲ τὸ “Ὁμηρικὸν οὕτως" ἄνδρας δὲ λίσσεσϑαιν ἐπιπροἕηχκεν, ὃ βασιλεὺς δηλαδὴ, ἀρίστους, 

4ο κρινάμενος χατὰ λαὸν ᾿Δχαιικὸν, οἵ τε σοὶ αὐτῷ φίλτατοι ᾿“ργείων" "τῶν μὴ σύ γε μῦϑον ἐλέγξῃς 

μηδὲ πόδας, ἤγουν μὴ ποιήσῃς τοὺς καὶ ἀρίστους καὶ φιλτάτους σοι πρέσβεις ἐπονειδίστους ὡς ἀποδο- 

κιμάσας αὐτοὺς, μηδὲ δώσεις εἰπεῖν τινὰ ὡς ἀλυσιτελῶς σχυλ ϑέντες ἐπρέσβευσαν καὶ μάτην μὲν ὥδευσαν, 

μάτην δὲ ἐλάλησαν, οἷα τῆς αἰσχύνης τοῦ μὴ πεῖσαι εἰς αὐτοὺς ἀνατρεχούσης. ( Vers. 318.)' 'Ür, δὲ 

τὸ ἐλέγχειν ἐπὶ ὕβρεως παρ᾽ I τίϑεται, δῆλον. καχὰ γοῦν ἐλέγχεα ὀνομάζει τοὺς “βληνας καὶ 

ἐλεγχέας., alls Πολυδάμας μοι πρῶτος ἐλεγχείην ἀναϑήσει, φησί" καὶ, τὰ δ᾽ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται. 

"laréov δὲ ὅτι οὐ λόγος μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀνδρία ἐλέγχεται ἀπραχτήσασα, καὶ ἵππου δέ ποτε ἀρετὴ» ὡς 

δηλοῖ τὸ, ἐλεγχείην καταχεύῃ An ϑήλυς πὲρ ἐοῦσα " τὸ γὰρ ἐλεγχείην. καταχεύῃ περιφραστικῶς ἀντὶ 

τοῦ ἐλέγξῃ ἐῤῥέϑη, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς φαν᾽σέται. (Vers. 517.) Τὸ δὲ κρινάμενος, 0 καὶ ἐνεργητικῶς προ- | 

φέρεσϑαι εἴωϑεν, ἐχχρίτους τὲ ὑπολαλεῖ τοὺς πρέσβεις καὶ διασαφητικόν ἐστι τοῦ ἀρίστους, ὡς τῶν 

ἀρίστων ἐκκρίτων ὄντων. ὅρα δὲ καὶ ὡς Νέστορος ἐπιλεξαμένου τοὺς πρέσβεις ὁ Φοῖνιξ τὸν βασιλέα 

φησὶν αὐτοὺς κρίνασϑαι, ψευσάμενος ἐπί τι καιρίως διὰ τὸ συμφέρον, εἰ καὶ ἄλλως τῷ βασιλεῖ προς- ἱ 

50 λογίζεται τὸ ὑπὸ τοῦ Νέστορος ὡς ᾳφιλοβασιλέως "πραχϑέν. ( Vers. 219.) T0 δὲ, coi αἰτῷ, οὐχ εἴλη- 677 

πται ἀντὶ συνϑέτου ἀντωγυμίας, δηλούσης τὸ σαυτῷ κατ᾽ ἔϑος Ὁμηριχὸν, ἀλλ ἐξοχικῶς. εἴρηται, bp 

ὁποῖον καὶ τὸ, αὐτῷ τοι, ἤγουν αὐτῷ got, μετόπισϑεν ἄχος ἔσεται" καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ τὸ, αὐτὴν γάρ 

μιν τρόμος αἰνὸς ἱκάνει. Ὅτι χατὰ σχῆμα ἀντιπαραστάσεως ὑπούλως λαλῶν ὃ διδάσκαλος Φοῖνιξ οὐχ 30 [ 

ἁπλῶς αἰτιᾶται, εἴ πέρ ἐχολώϑη ὁ μαϑητὴς, ἀλλ᾽ εἰ καὶ μετὰ πρεσβείαν καὶ δῶρα χολοῦται. φησὶ γοῦν" 

moiv δ᾽ οὔτι γεμεσσητὸν χεχολῶσϑαι. elita καὶ ἀπὸ παραδείγματος πεῖσαι ϑέλων κατὰ μέϑοδον δποίαις n 

xci ὃ Νέστωρ, ἐξ ἱστοριῶν εἴωϑεν χρᾶσϑαι, λέγει ὡς χαὶ οἱ παλαιοὶ τῶν ἡρώων δώροις Te χαὶ λόγοις 

ἐπείϑοντο. οὕτω γάρ, φησι, καὶ τῶν πρόσϑεν ἐπευϑόμεϑα χλέα ἀνδρῶν ἡρώων, ὅτε κέν τιν ᾿ἐπιζάφε- 

λος, ὡς προιγράφη, χόλος ixot* δωρητοί τ᾽ ἐπέλοντο παραῤῥητοί T ἐπέεσσι, τουτέστι δώροις τε ὑπή- 
yovro χαὶ λόγοις ἐμειλίσσοντο παραμυϑούμενοι. παραῤῥητοὶ γὰρ, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται, οἱ παρη- | 

γορητοί. zai εὐϑὺς ἐπιφέρει τὴν ἱστορίαν. χαὶ ὅρα ὅτι τὲ ἐν τῷ, παραῤῥητοὶ ἑπέεσσι, πε ἐρεττὼς χεῖνταε 

τὰ ἔπη ὡς σὺ νεξαχουόμενα τῷ παραῤῥητοί" καὶ ὅτι ἐὰν OU περιττεύει τὸ ἐπέεσσιν ἐν τῷ παρᾳῤῥητοὶ, ἐλλι- 

6o πῶς ἄρα ἔχει τὸ δωρητοὶ, ὡς δέον προσχεῖσϑαι xoi ἐκεῖ τὸ δώροις, ἵνα ἢ δωρητοὶ δώροις" καὶ ὅτι ἄρχε- 

σϑαι μέλλων ὑπτιώτερον διηγήματος παλαιοῦ ἤγειρε τὸν λόγον σώφρονι κάλλει διὰ ὁμοιοτελεύτων ἤγουν 4ο 
παρίσων τοῦ, δωρητοὶ καὶ παραῤῥητοί" καὶ ὡς χρήσιμον πάνυ ῥήτορσιν αἱ ἱστορίαι, εἰς 0 καὶ ὃ Νέστωρ, 
ὡς ἐῤῥέϑη,, εὐδοκιμεῖ, ἀπομνημονεύμασι παραρτύων τὴν ποίησιν. διὸ καὶ ᾿Δχιλλεὺς ἐφιλοτιμεῖτο ἀείδειν 
χλέα ἀνδρῶν, ὡς προγέγραπται. ἐν τούτοις δὲ σημείωσαι καὶ ὅτι, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη, " TOi 
ἀπομνημονεύματος λέξις ἐξ Ὁμήρου παρῆκται. φησὶ γὰρ ὃ Φοῖνιξ᾽ ( Vers. 523.) μέμνημαι τόδε ἔργον 

770iy πάλαι. οὔ τι νέον γε, ὡς LE οἷα "μὴ ἐπιλαϑόμενος" ov yao ἂν eye μνήμην ἐχκραιφνῆ. xoi εὐϑὺς 

ὑποβάλλει ἀπομνημόνευμα, τὸ κατὰ ΜεσΤλέαγρον δηλαδὴ ἐπεισόδιον. τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα ὑποδιήγησιν 
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χαλοῦσιν οἱ παλαιοὶ, ὡς καὶ μετ᾽ ὀλίγα εἰρήσεται. ἐνταῦϑα δὲ ( ὅρα χαὶ ὅτι αἰτιατικῇ συνέταξε τὸ μέμνη- 
μαι, καὶ ὡς ἀχριβῶς εἰς τὸ μέμνημαι προσέϑετο τὸ, πάλαι, οὔ τι νέον γε. μνήμη TE γὰρ οὐ τῶν ἄρτι 
ἀλλὰ τῶν παροιχομένων ἐστί. καὶ τὸ ,ἀπομνημόνευμα δὲ τῶν τοιούτων ἐστί, δοκεῖ δὲ διὰ σαφήνειαν, 
οὐ μὴν ἀναγκαίως προσχεῖσϑαι τὸ, οὔ τι νέον yt." δῆλον γὰρ ὡς τὸ πάλαι μνημονευόμενον οὐχ ἂν εἴη 

γέον. καὶ ἄλλως δὲ, τὸ, οὔ τι νέον yt διασαφητιχόν ἐστι τοῦ πάλαι, ἵνα μὴ ἁπλῶς γοῆται χατὰ τὴν 

ὕστερον ᾿Αττικὴν συνήϑειαν. ἴσμεν γὰρ ὅτι ἡ ̓ “τϑὶς πάλαι οἶδε λέγειν οὐ μόνον τὸ ἀφ᾽ ἱκανοῦ χρόνου 

ἀλλὰ καὶ τὸ πρὸ ὥρας ἢ καὶ στιγμῆς. τὸ γοῦν, οὔ τι γέον γέ; ἀναγκάξει γοεῖν τὸ πάλαι ἀντὶ τοῦ πρὸ 
πολλοῦ. τὸ δὲ μέμνημαι τόδε ἔργον ἕως τοῦ ὡς ἣν, εἶτα, ἐν δ᾽ ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισι, πᾶς τις 

ἂν προοιμιάσηται διηγούμενός τι παρὰ φίλοις ἀχροαταῖς. σημειωτέον δὲ ἐνταῦϑα καὶ ὅτι κατὰ "τοὺς 10 
παλαιοὺς τὸ μέμνημαι οὐ μόνον τὸ σύνηϑες χαὶ χοινὸν δηλοῖ κατὰ τὴν εἰρημένην σημασίαν, ἀλλὰ καὶ 
ἀντὶ τοῦ ἐπιμελεῖσθαι λαμβάνεται, ὡς ἐν τῷ, μεμνέῳτο δρόμου, ὃ δὴ κεῖταί που ἐν τοῖς ἑξῆς, χαὶ ἐν 
τῷ μεμνῆσϑαι πατρὸς καὶ μητρὸς, ἤγουν ἐπιμέλειαν ἔχειν, 0 πέρ ὁ ̓ Οδυσσεὺς τῇ Πηνελόπῃ παρήγγειλεν 

ὅτε εἰς Τροίαν ἀπέπλεεν, ἔτι δὲ καὶ ἐν τῷ, μισῶ μνάμονα συμπόταν" οὐ δεῖ γάρ, φασι, δέχεσϑαι, 
τουτέστι νοεῖν μνάμονα, ὡς ἔνιοι, τὸν μεμνημένον χϑιζῶν ἁμαρτημάτων συμποσιαίων, ἀλλὰ τὸν ἄγαν 
ἐπιμελητὴν τοῦ συμποσίου" μισοῦμεν γὰρ τὸν ἐν τοιούτοις ἐπιμελούμενον χαὶ ἐπιτάσσοντα. Ὅτι 
ὁ Φοῖνιξ περὶ τῶν πρόσϑεν ἡρώων εἰπὼν, ὡς δωρητοὶ χαὶ παραῤῥητοὶ ἦσαν, καὶ παραϑεὶς εὐθὺς 

τὴν χατὰ τὸν Μελέαγρον ἱστορίαν εἰς λόγου πίστιν. ἀκούσοι ἂν πρός τινων οὐ φαύλων εἰς νοῦν ὡς 

οὐκ εὐοδοῦται αὐτῷ ἐντεῦϑεν ὁ λόγος. ὃ γὰρ Μελέαγρος οὗτος καὶ δῶρα λαιιβάνων καὶ πολλὰ λιτανευό- 

μένος οὐκ ἘΣ ὙΠῸ: ἀλλὰ μᾶλλον ἀναίνετο, ϑλιβων οὕτω τὰς τοῦ Διὸς Ζιτάς. ὥστε οὐ δεικνύει 

ὁ Φοῖνιξ, ὃ προέϑετο. λύεται δὲ τὸ ἄπορον ἐκ τοῦ ἐναντίου τῷ ἐπιχειρήματι, λέγοντος οἷον τοῦ Φοίνι- 
κὸς, ὡς οἱ μὲν ἄλλοι πάντες δωρητοὶ ἐγένοντο, καϑὰ εἶπον, καὶ παραῤῥητοὶ, ὁ μέντοι Μελέαγρος 20 
μὴ τοιοῦτος ἀποβὰς κακόν τι ἔπαϑεν, ὡς δειχϑήσεται. ( Vers. 525. sqq.) Ἔστι δὲ ἡ κατὰ τὸν Me- 
λέαγρον ἱστορία τοιαύτη τις κατὰ τὸν ποιητήν. Οἰνεὺς ἀπαρχὰς ϑύων κατὰ Βὐριπίδην, 0 πὲρ ὃ ποιητὴς 
ϑαλύσια ἐν γουνῷ ἀλωῆς δέζειν φησὶ, τοῖς μὲν ἄλλοις ϑεοῖς ἔρεξεν, οἱ καὶ ἐδαίνυντο ἑκατόμβας, μόνῃ 
γῇ οὐχ ἔρεξεν ᾿Ἡρτέμιδι. ἢ λάϑετό, dob ἢ οὐκ ἐνόησεν. ἀάσατο δὲ μέγα ϑυμῷ. ἡ δὲ χολωσαμένη 

ὦρσε χλούνην σῦν, ὃς κακὰ πολλὰ ἐποίει τά τε τοῦ Οἰνέως, καὶ τὴν λοιπὴν δὲ, ὡς εἰχὸς, βλάπτων 

«Αἰτωλίαν. τὸν δὲ ὃ τοῦ Οἰνέως ἀπέχτεινε Μελέαγρος, πολλῶν ἐχ πολίων ϑηρήτορας ἄνδρας ἀγείρας 
χαὶ χύνας. ἐν οἷς ἀνδράσιν οὗ μόνον ἦσαν οἱ ἱπὸ τῷ σκήπτρῳ τοῦ Οἰνέως, ἀλλὰ καὶ Κουρῆτες οἱ πλη- 
σιόχωροι. οὐ uiv yaQ, φησιν, ἐδάμη παύροισι βροτοῖσιν, ἀλλὰ δηλονότι πολλοῖς" τόσσος ἔην. πολλοὺς 

δὲ πυρῆς ἐπέβησ᾽ ἀλεγεινῆς. xoi 0 μὲν σῦς οὕτως ἔχειτο. ἡ δὲ "Artus ἀμφ᾽ αὐτῷ ἔϑηκε πολὺν χέλαδον, 
ἀμφὶ συὸς κεφαλῇ καὶ δέρματι λαχνήεντε" Κουρήτων τε μεσηγὺ xal Αἰτωλῶν μιγαϑύμων. ὕφρα μὲν 
οὖν Μελέαγρος ᾿Δρηίψιλος πολέμιζε, τόφρα δὲ, ἤγουν ἕως δὴ, τότε, Κουρήτεσσι, τουτέστι τῷ τῶν 

Κουρήτων στρατῷ, κακῶς ἦν, οὗ ἐφερμηνευτικὸν τὸ, οὐδὲ δύναντο τείχεος ἔκτοσϑε μίδινειν πολέες So 

περ ἐόντες. ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅς τε καὶ ἄλλων οἰδάνει ἐν στήϑεσσι νόον πύκα πὲρ φρο- 
νεόντων, ἤτοι ὃ, ἤγουν ὃ μὲν, μητρὶ φίλῃ Αλϑαίῃ χωόμενος κῆρ κεῖτο παρὰ μνηστῇ ἀλόχῳ καλῇ Κλεο- 
πάτρῃ; χύλον ϑυμαλγέα πέσσων, 2E ἀρέων, ἤτοι Évexsv ἀρῶν, μητρὸς κεχολωμένος, 1j ρα ϑιοῖσι χατὰ 
"Μελεάγρου ϑυμῷ πόλλ᾽ ἀχέουσα ἠρᾶτο κασιγνήτοιο φόνοιο. οἱ δὲ Κουρῆτες ἐν τοσούτῳ νικῶντες, ἐπέ- 
ϑέεντο ταῖς πύλαις τῆς Καλυδῶνος, περὶ ἣν τὰ τῶν Οἰγειδῶν βασίλεια, καὶ ταῦτα πρῴην ἡττώμενοι 
καὶ μὴ δυνάμενοι τῆς κατ᾽ αὐτοὺς πόλεως ἐκτὸς μίμνειν. ὡς εἴρηται, ὅτε Δελέαγρος ἐπολέμει. πολλὰ 
δὲ πολλῶν λιτανευσάντων, ὃ ἥρως οὐκ ἐπείϑετο, πρίν γ᾽ ὅτε δὴ ϑάλαμος mx. ἐβάλλετο. τοί δ᾽ ἐπὶ πύργῳ 
ἢ ἐπὶ πύργων, βαῖνον Κουρῆτες καὶ ἐνέπρηϑον μέγα ἄστυ, 0 δὴ πρήϑειν τοῦ πέρϑειν ἐστὲ πρωτότυπον, 
ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται. καὶ τότε δὴ πεισϑεὶς τῇ καλῇ Κλεοπάτρᾳ, χροὶ ἔντε᾽ ἐδύσσατο παμφανόωντα 
καὶ Αἰτωλοῖς ἀπήμυνε κακὸν ἦμαρ, εἴξας ᾧ ϑυμῷ. τῷ δ᾽ οὐκέτι δῶρα τέλεσαν οἱ Αἰτωλοὶ πολλά τὲ 
καὶ χαρίεντα, κακὸν δ᾽ ἤμυνε καὶ αὕτως, 0 ἐστι καὶ οὕτω μάτην ἐβοήϑησεν ἀπαμύνας τὸν πόλεμον. 
καὶ οὕτω μὲν, ἐπιτόμως εἰπεῖν, τὸ χατὰ Μελέαγρον ἔχει ἀπομνημόνευμα, ὁ δὲ ποιητὴς οὐδ᾽ ἐνταῦϑϑα ào 
τὴν τῆς ἱστορίας ἀρχὴν προκαταρχὴν ποιεῖται τῆς διηγήσεως, ἤγουν τὴν ῥηϑεῖσαν ϑείαν μῆνιν, μεϑ' 
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ἣν συὸς ἐπέλευσις καὶ ἀναίρεσις αὐτοῦ, ἐφ᾽ αἷς μάχη Κουρήτων καὶ “Αἰτωλῶν, ἀλλὰ ἐχ τῶν δευτέρων 

ἤγουν ἐκ τοῦ τῶν Κουρήτων καὶ “ἰτωλῶν πολέμου ἀρξάμενος, οὗ χάριν χαὶ ἐδεήϑη τῆς ἱστορίας, εἶτα 

ὑποβάλλει τὰ bat τουτέστι τὴν αἰτίαν τοῦ πολέμου, ἥτις ἐστὶ τὰ κατὰ Οἰνέα καὶ Ἄρτεμιν, xal μετ᾽ 

αὐτὰ πάλιν ἐλϑὼν ἐξ ἀναγκὴς εἰς τὴν μάχην τῶν Κουρήτων xci τῶν ““ιτωλῶν προάγει τὸ ἐντεῦϑεν 

μέχρι τέλους τὴν ἱστορίαν κατὰ ἁρμονίαν εὐσύνταχτον. ὃ δὲ ᾿Ὁμηρικὸς Φοῖνιξ xci ἐμπλατύνεται τῇ 

διηγήσει καὶ ἐνδιασχεύως αὐτὴν προάγει καὶ πολυειδῶς. νὺξ γάρ ἐστι καὶ ἀργία, καὶ οὐδέν τε ἐχώλυε 
τὴν τοῦ λόγου διασχευήν. ὅϑεν xoi τὴν Ἄρτεμιν σέμνολ ογεῖ, χρυσόϑρονον ὀνομάζων xai Διὸς κούρην 

μεγάλοιο καὶ δῖον γένος, ἤγουν ἐξ αὐτοῦ Διὸς, καὶ ἰοχέαιραν δὲ, ὡς ἰοὺς χέουσαν κατά τινα ὄμβρον 
ἢ γεφετὸν, otv ἢ ἀπεριλάλητος γλῶσσα λαβοῦσα βούλεται λέγειν ὑποκοριστικῶς ὀϊστοβρόχιον τὴν 

τοιαύτην χύσιν τῶν ὀϊστῶν. καὶ τὸν σῦν δὲ ἐχφράζει οἷος ἣν καὶ οἷα ἐποίει, λέγων" ὦρσεν ἐπὶ χλούνην τὸ 

δοσῦν ἄγριον" κἀργιόδοντα, ὃς κακὰ πόλλ ἔρδεσκχεν ἔϑων Οἰνῆος ἀλωήν. πολλὰ Ó ὃ γε προϑέλυμνα 
χαμαὶ βαλεν, ἤγουν ἔῤῥιψε, δένδρεα μακρὰ αὐτῇσι ῥίζησι καὶ αὐτοῖς ἄνϑεσι μήλων, καὶ τὰ ἑξῆς. δια- 

γράφει δὲ καὶ τὴν πάνυ πολλὴν μητρικὴν. ἐπὶ τῷ Μελεάγρῳ λύπην, καὶ ἦϑος γυναικεῖον διαξωγραφεῖ, 

λέγων ὡς ἡ ῥηϑεῖσα μήτηρ αὐτοῦ πολλὰ ἠρᾶτο ἀχέουσα ἕνεκεν τοῦ κατ᾽ ἀδελφοῦ φόνου. πολλὰ δὲ καὶ 

γαῖαν πολυφόρβην χερσὶν ἀλοία κιχλήσχουσ᾽  Ainv, καὶ ἐπαινὴν Περσεφόνειαν, ὡς καὶ ὃ Auirroo 
ποτὲ κατὰ Φοίνικος, πρόχνυ καϑεζομένη, δεύοντο δὲ δάκρυσι κόλποι παιδὶ δόμεν ϑάνατον. τῆς δὲ 
ἠεροφοῖτις ᾿Εριννὺς ἔχλυεν ἐξ ᾿Βρέβευσφιν, ἀμείλιχον rog ἔχουσα, οὗ ἕνεχα καὶ αἱματωποὺς χαὶ ga» 
κοντώδεις χόρας τὰς ᾿Ἐφιννύας n τραγῳδία φησίν. ἐφ᾽ οἷς φράσας πυργομαχίαν γοργῶς ἐν τῷ, τῶν δὲ 
τάχ ἀμφὶ πύλας ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει, πύργων βαλλομένων, διηγεῖται καὶ τὰς πρὸς τὸν Μελέα- 

γρον λιτὰς ἐνδιασχεύως, εἰπών" τὸν δ᾽ ἐλίσσοντο γέροντες Αἰτωλῶν, ὡς νῦν δηλαδὴ τὸν ᾿Αχιλλέα oi 20 

ἀριστεῖς, πέμπον δὲ ϑεῶν ἱερῆας ἀριστοὺς ἐξελϑεῖν καὶ ἀμῦναι, ὑποσχόμενοι μέγα δῶρον, τὸ μετ᾽ ὀλίγα 
60 εἰρησόμενον' πολλὰ δέ μιν ἐλιτάνευεν γέρων ἱππηλάτα Οἰνεὺς, οὐδοῦ ἐςπεμβεβαὼς, ἢ ὑπερβεβαὼς, 

ὑψηρεφέος ϑαλάμοιο, σείων χολλητὰς σανίδας, τὰς ἀλλαχοῦ χληιστὰς, γουνούμενος υἱόν. πολλὰ δὲ 

TOY γε κασίγνητοι καὶ πάτνια μήτηρ ἐλίσσοντο, μετέβαλε γὰρ καὶ ἡ μήτηρ, εἰ καὶ πρὶν ϑάνατον ἐχείνῳ 
ἐπηύχετο. ταπεινοποιὸν γὰρ ἡ ἀνάγκῃ. 0 δέ, quot, μᾶλλον ἀναίνετο. πολλὰ δ᾽ ἑταῖροι, οἵ οἱ, ἤγουν h 

αὐτῷ, κεδνότατοι καὶ φίλτατοι ἤσαν ἁπάντων, ἀλλ οὐδ᾽ ὡς τοῦ. ἤγουν τούτου, ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν 

ἔπειϑον. ἀφηγεῖται δ᾽ ἐν τούτοις καὶ τὸ, ὡς ἔφη, μέγα δῶρον τῶν «ἰτωλῶν, τὴν μετὰ βραχὺ ῥηϑησο- 

“ΤΊ μένην γῆν. εἶτα διηγεῖται xoi ὅπως ἡ Ἀλεοπάτρα ὀδυρομένη ἐλίσσετο τὸν Μελέαγρον, ὡς χαὶ αὐτὸ ἐν 

τοῖς ἐφεξῆς εἰρήσεται. χαὶ οὐ ταῦτα μόνον ὁ Φοῖνιξ, ἀλλὰ καὶ ἕτερα παρεισάγει κατά τινα περιττό- ] 
τητα, ἐπεισοδίοις παρενείρων ἐπεισόδια, καὶ οὕτω μεστὸν ὡς οὐδαμοῦ τὸν λόγον τῆς παρενϑέτου iaro- 80 
ρίας Ὅμηρος ποιεῖ, τήν τε Κλεοπάτραν ἱστορῶν οἵα ἣν καὶ ἐξ οἵων ἣν καὶ ὡς διώνυμος ἦν καὶ ὡς καλὴ, 
διὸ καὶ ἡρπάγη παρὰ τοῦ ““πόλλωνος" παραλαλῶν δὲ xci τὸν περὶ ᾿ΑΔλκυόνος μῦϑον, καὶ ὅλως, πολ- 
λαῖς ἰδέαις τὸν τόπον τοῦτον χαταποιχίλλων, σεμνότητι μὲν ἐπ᾿ ὀλίγον χρώμενος ἔνϑα περὶ τοῦ χόλου 

γνωμολογεῖ ὡς χυμαίνοντος καὶ τὸ ἐν φρονίμοις γαλήνιον, παρεμπλέκων δὲ καὶ φοβερὰ χωρία ἐν τοῖς 
περὶ συὸς καὶ ᾿“ρτέμιδος χαὶ ᾿Εριννύων, ἔτι δὲ καὶ γλυχαίνων τὸν λόγον ἐν τοῖς περὶ κυνηγεσίων, καὶ 
οὕτω “μιγνὺς φόβῳ τὴν ἱλαρότητα καὶ καλλωπίζων δὲ παρίσοις, ναὶ μὴν χαὶ περιβάλλων ἱστοριῶν τὲ 
μεστότητι καὶ, ὡς προείρηται, ὑπαλλαγῇ τῆς φυσικῆς τῶν πραγμάτων τάξεως, πλεονάζων δὲ μάλιστα 
τῇ σαφηνείᾳ διὰ τὴν φύσιν τῆς ἀφηγήσεως. καὶ ταῦτα μὲν οὕτω. τὴν δὲ ἐνταῦῖϑα τῆς ἱστορίας μέϑοδον 

6o ὑπο" διήγησιν καλοῦσιν οἱ παλαιοὶ, ὡς καὶ προεῤῥέϑη. ἔστι δὲ ὑποδιήγησις, ὅτε διηγεῖταί τις ὅμοιόν 
τι τοῖς προχειμένοις πράγμασιν, ὡς καὶ ἐνταῦϑα τὸ τοῦ Μᾶελεάγρου ἐπεισόδιον πολλὴν ἔχει πρὸς τὰ 40 
τοῦ ᾿“χιλλέως ὁμοιότητα. ἑκάτεροι γὰρ εὐγενεῖς καὶ ἀνδρεῖοι, καὶ μηνίουσιν ᾿Αἰχιλλεύς τε διὰ τὴν 
μητέρα εἰποῦσαν, ἀλλὰ σὺ μὲν μήνιξ ναυσὶ παρήμενος, ἔτι δὲ καὶ διὰ τὴν Βρισηίδα, καὶ Μελέαγρος 
δὲ διὰ μητέρα ἑτέρως λυπουμένην καὶ διὰ ᾿Αταλάντην τὴν ἐρωμένην, εἰ καὶ Ὅμηρος αὐτὸ σιωπᾷ. ἔτι 
ὑπερέχει ἀρετὴ MeAéoyogog Καλυδωνίων, ὡς ̓ αἸἰχιλλεὺς ᾿Δἀχαιῶν, xai οὔτε Κουρῆτες ἔχτοσϑε μένειν τεί- 
χέος δύνανται μαχομένου Μελεάγρου, καὶ Τρῶες δὲ δι᾽ ᾿Δχιλλέα οὐ ϑέλουσι μάχην ὀρνύειν ἀπὸ τείχεος, 
καὶ ἡττῶνται ἐχεῖ μὲν Καλυδώνιοι δίχα MiAemypov, καὶ βάλλονται αὐτοῖς οἱ πύργοι, ἐνταῦϑα δὲ 679 
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“Ἕλληνες ᾿Αχιλλέως ἀπομηνίσαντος καὶ πολεμεῖται τὸ τεῖχος αὐτοῖς, ἱχετεύονταί ve ἄμφω ὑπὸ τῶν οἰχειο- 
τάτων xci ἀποστρέφονται τὰς λιτάς. οὕτω τῆς ἰσύτητος διὰ πάντων ἡχούσης τῷ δϊελεάγρῳ xci τῷ 

Vp ἐπεύχεται ὁ Φοῖνιξ μὴ καὶ τὸ τέλος ἐξισωϑῆναι αὐτοῖς ὡς δίχα δώρων τὸν ̓ ἀχιλλέα καὶ 
εἰιμῆς εἰς πόλεμον ἐξελϑεῖν , οἰχείῳ ϑυμῷ εἴξαντα, ἤγουν αὐτοϑελῶς no*Asunoavra, ὃ πὲρ ὃ Μελέα- 20 

7γρος ἔπαϑεν, οὗ τὸ xaxov, ὡς εἴρηται καὶ αὕτως ἀμύναντος οὐκ ἐτέλεσαν δῶρα οἱ «Αἰτωλοὶ » του- 

τέστιν οἱ Καλυδώνιοι, φησὶ γὰρ ἀξιῶν καὶ ἐνταῦϑα τρίτην ταύτην ἀξίωσιν" ἀλλὰ σὺ μή μοι ταῦτα 

γόει φρεσὶ, μηδέ σε δαίμων ἐνταῦϑα τρέψειε φίλος, κάκιον δέ κεν εἴη νηυσὶ καιομένησιν ἀμυνέμεν, ὡς 
ἐχεῖ Μελέαγρος ἁλισκομένοις τοῖς πολίταις ἐπήμυνεν, AX ἐπὶ δώροις ἔρχεο, ἶσον γάρ σε ϑεῷ τίσουσιν 
"yaioi, ἄλλως μέντοι ἀμύνας, οἷον ὅτε πελάσει ταῖς σαῖς ναυσὶν ὁ Ἕκτωρ, ἀδώρητά τε βοηϑήσεις καὶ 

10 οὐδὲ τιμὴν ἕξεις. ᾿Ενταῦϑα δὲ σημείωσαι καὶ ὅτι ᾿Οδυσσέως εἰπόντος τῷ ᾿Δχιλλεῖ, ὡς εἰ τὸν βασιλέα 
καὶ τὰ ἐκείνου δῶρα μισεῖς, ἀλλὰ σὺ τοὺς ἄλλους ᾿αἸχαιοὺς ἐλέησον, οἵ σε ϑεὲν ὡς τιμήσουσιν, ὁ Φοῖνεξ 
πάνυ βιαίως καὶ γενναιότερον ἐξ ἐναντίου τὸ νόημα τοῦτο μεταχειρίζεται. οὔτε γὰρ τῶν δώρων ἀπο- 
σχέσϑαι ϑέλει τὸν ᾿Αχιλλέα, καὶ τιμὴν ἴσην κατεπαγγέλλεται. εἶτα καὶ ἐπὶ πλέον χρατύνων τὸ νόημα 
καὶ τῷ Ὀδυσσεῖ ἀντιβαίνων συμβουλεύσαντι δώρων ἀλλάξασϑαι τὴν τιμήν φησιν" εἰ δέ xev ἄτερ δώρων 
πόλεμον φϑισήνορα δύῃς, οὐκέϑ' ὁμῶς τιμῆς ἔσεαι, ὡς ἐῤῥέϑη., πόλεμόν πὲρ ἀλαλκὼν, διά ré τὸ 
τῆς γνώμης αὐϑέκαστον καὶ διὰ τὸ δοκεῖν περιφρονεῖν “τὰ τῶν ᾿Αχαιῶν καὶ μὴ πάντῃ ξυμβαίνειν αὐτοῖς. 30 
xoi τοιαῦτα μὲν ὁλοσχερῶς τὰ τῆς, ὡς εἴρηται, ὑποδιηγήσεως. (Vers. 524.) Τὰ δὲ χατὰ μέρος αὑτῆς 

αὐτίχα λελέξεται" καὶ πρῶτον, ὅτι προοιμιακῶς οἷον εἰπὼν τὸ, ἐν δ᾽ ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισι, εἶτα 
ὑποβάλλει τὴν ἱστορίαν οὕτως" (Vers. 525.) Κουρῆτές v ἐμάχοντο καὶ «Αἰτωλοὶ μενεχάρμαι ἀμφὶ 

20 πόλιν Καλυδῶνα xci ἀλλήλους ἐνάριζον, “Αἰτωλοὶ μὲν ἀμυνόμενοι Καλυδῶνος, Κουρῆτες δὲ διαπρα- 
ϑέειν μεμαῶτες "Aoi, καὶ ἑξῆς. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι Κουρῆτες οἱ τὴν Πλευρῶνα οἰχοῦντες, δῆλον δ᾽ ὅτι 
πόλις iro) καὶ ἡ Πλευρὼν, Εὐβοέων ἦσαν ἄποικοι, προφερόμενοι τῷ τόνῳ καὶ τῇ κλίσει ὡς τὲ 
ἀβλὴς ἀβλῆτος , οὕτω γὰρ καὶ Κουρὴς Κουρῆτος" xoi οὐκ &yonv μέν, φασιν; οὕτω. διότι τὰ εἴς 
ἧς ἐϑνιχὰ ὑπὲρ μίαν συλλαβὴν οὐ ψιλρῦσιωι ὀξύνεσθαι, ὠξυτονήϑη μέντοι πρὸς διαστολὴν βαρυτόνου 

ὀνόματος TOU, κούρητες ᾿Αχαιῶν, ἀντὶ τοῦ νέοι, ὃ περ ἐν τοῖς ἑξῆς ποι ἐρεῖ ὁ ποιητής. ἐκεῖνο δὲ αὖ 
στάλιν οὕτως ἐκλίϑη, ὡς τρόπον τινὰ ἰαμβικὸν ἀπὸ τοῦ κόρης χόρητος. ἐκλήϑησαν δὲ οἱ «“ἰτωλοὶ οὗτοι 

Κουρῆτες i, 1) διὰ τὸ Κούριον € ὄρος ὑπερκείμενον Πλευρῶνος 1 ἢ παρὰ τὴν. κουράν. ἐπεὶ γὰρ κατὰ τὸν γέω- 

γράφον οἱ πολέμιοι τῆς κόμης αὐτῶν δραττόμενοι 776 ἔμπῤοσϑεν κατέ σπων αὐτοὺς, ὄπισϑεν TOU λοι- ÁO 

ποῦ ἐκόμων, κειρόμενου τὰ ἔμπροσϑεν, διὸ χαὶ Κουρῆτες ἐλέγοντο.. ἐν Χαλκίδι δέ, φασι, συνῴχησαν, 
ὅο ἤγουν Εὐβοεῖς ἤσαν , ἐχεῖ γὰρ ἡ τοιαύτῃ Χαλκὶς, συνεχῶς περὶ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ ““Πιλαντίου πεδίου πολε- 

μοῦντες. κατασχόντες δὲ γε ὕστερον τὰ πέραν ᾿άχελῴου ἐν «Αἰτωλίᾳ περὶ Πλευρῶνα καὶ μείναντες 
ἄκουροι ἐχλήϑησαν ᾿Αχαρνᾶνες. χατὰ δέ τινας ἀπὸ τινων ὁμωνύμων ἡρώων εἰσὶν ἄμφω τὰ ὀνόματα. 
ἕτεροι δέ φασιν ὡς ἀπὸ μὲν τοῦ ῥηθέντος Κουρίου ὄρους Κουρῆτες οἱ Π]λευρώνιοι, ᾿Αχαρνᾶνες δὲ ἀπὸ 
"dxagv&vog, υἱοῦ ᾿Δλχμαίωνος. οἱ δέ φασι Κουρῆτας μὲν καὶ Κορύβαντας καὶ Καβείρους καὶ ᾿Ιδαίους 
Δακτύλους χαὶ Τελχῖνας μιαρὰν ἔχειν διαστολὴν πρὸς ἀλλήλους, ἐνΘθουσιαστιχοὺς ὄντας xoi βακχιχοὺς, 

καὶ ἐνοπλίῳ κινήσει μετὰ ψόφου κυμβάλων καὶ τυμπάνων xoi ὕπλων xoi αὐλῶν ἐχπλήττειν. τοὺς δὲ 

περὶ δολίαν Κουρῆτας οὕτω κληϑῆναι xai ὡς ϑηλυστολοῦντας, καϑάπερ αἱ κόραι. τὸ δὲ τῶν τοιού- 

των Κουρήτων ἐν ὕπλοις ὀρχηστιχὸν ἀφορμήν, φασι, δέδωχε τῷ ποιητῇ ji Κούρητας εἰπεῖν τοὺς νέους στρα- 

τιώτας ἐν τῷ, κούρητες ἀριστῆες Παναχαιῶν, καί" δῶρα φέρον κούρητες dg. Πύῤῥιχος δὲ τῆς 
40 τοιαύτης ἀσχήσεως τὑρετής. εἰ δὲ ἀλλαχοῦ φησὶν ὃ γεωγράφος ὅτι ἐνόκπλιον ὄρχησιν Κουρὴς κατέδειξε 50 

πρῶτος, ὕστερον δὲ καὶ συνέταξεν, ἣν ἐκάλεσε πυῤῥίχην, ἔοικε τοῦ τοιούτου ἀνδρὸς κύριον μὲν T 

τὸ Πύῤῥιχος, ἐθνικὸν δὲ τὸ Κουρής. φησὶ γοῦν ἑτέρωϑε ὃ ὅτι τὴν ἐνόπλιον ὄρχησιν, ἥ τις ὑπὸ Κουρή- 
των κατεδείχϑη, Πύῤῥιχος συντάξας πυῤῥίχην ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐχάλεσεν. ὁτι δὲ οἱ Κρητικοὶ Κουρῆτες καὶ 
ὡς Διὸς κουροτρύφοι καὶ ὡς κόροι ἔσχον τὴν κλῆσιν, δηλοῖ ἡὶ ἱστορία εἰποῦσα" Κούρητες ἐν Κρήτῃ 
πρόπολοι Διὸς, νέοι τινὲς ἐνόπλιον χίνησιν μετ᾽ ὀρχήσεως ἀποδιδόντες, κόροι τινὲς ὄντες, }) ὡς xov- 

| ροτροφοῦντες τὸν Δία. ἐχεῖ εὑρέϑη αὐλὸς καὶ τύμπανον, 0 βυρσότονον κύκλωμα Εὐριπίδης καλεῖ. λέγει 
ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ Irnrap, ΤΟΜ, II. Oo 
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δὲ ὁ ycoypaq og καὶ ὅτι Τελχῖνες ἐννέα ἐν “Ῥόδῳ τῇ ἱΡέᾳ συνακολουϑήσαντες εἰς Κρήτην χαὶ Δία χουροερο- 

φήσαντες Κουρὶ, τὲς ὠνομάσϑησαν. πολὺς δὲ ὁ περὶ Τωχίνων λόγος καὶ παρὰ πολλοῖς. εἰσὶ γὰρ ot xai 

Κρῆτας αὐτούς φασι χαὶ Θελγῖνας ὀνομάζουσι παρὰ τὸ ϑέλγειν καὶ γόητας εἶναι φασὶ καὶ φαρμακεῖς, 
χαὶ δύο γένη αὐτῶν εἶναι, τὸ μὲν βάναυσον xci χειρωνακχτιχὸν, τὸ δὲ λυμαντήριον τῶν καλῶν ἤγουν 

τῶν εὐμόρφων, καὶ οἱ μὲν ϑαλάσσης παῖδας αὐτοὺς εἰναι, οἱ δὲ ἐκ τῶν τοὺ Ζ“χταίωνος κυνῶν Μεταμοῤ: 

60 φωϑῆναι εἰς ἀνϑρώπους, τοῦτο δὲ διὰ "τὸ ἀγρίως ἔχειν ὡς xai μυϑεύεσϑαι σκηπτοὺς ἀφιέναι χαὶ 
ποτήριον δοκεῖν ἔχειν ἐν o ῥίζας χυχῶντες ἐφάρμασσον γοητευτικῶς. ἀνατίϑεται δὲ αὐτοῖς καὶ 

ἡ κατασχευὴ τῆς κατὰ τὸν Κρόνον ὃ ἅρπης. ἡ τὸν πατέρα Οὐρανὸν εὐνούίχισε. καὶ ἀγαλματοποιίαν δὲ 
εὑρεῖν ἐδόχουν χαὶ μέταλλα καὶ ἀμφίβιοι εἶναι καὶ ἔξαλλοι ταῖς μορφαῖς, ὡς ἐμφερεῖς τὰ μὲν δαίμοσι, 
τὰ δὲ ἀνθρώποις, τὰ δὲ ἰχϑύσι, τὰ δὲ ὄφεσι. μῦϑος δὲ καὶ ἄχειρας αὐτῶν ἐνίους εἶναι χαὶ ἄποδας 
x«i ἀνὰ μέσον τῶν δακτύλων δέρματα ἔχειν χατὰ χῆνας. ἦσαν δέ, φασι, καὶ γλαυκωποὶ xci μελα- 

, - ^ * , - * * v 

772vóqgvsc. οἱ δὲ εἰπόνλτες τρεῖς αὐτοὺς εἶναι ὀνόματα χομίζουσιν αὐτοῖς χρυσὸν xci ἄργυρον xci 
* € , « ει er Zz ^ ^ € ^ ^ 2^ , t * 

χαλκὸν ομωνύμως ὕλῃ ἣν ἕκαστος εὗρε. χατομβρηϑέντες δέ, φασιν, ὑπὸ Διὸς ἢ τοξευϑέντες ὑπὸ 
H ' » x - ? « € gy! nb.» 3 — , T € , ι 
““Τπόλλωνος wAovro. ἱστορεῖται δὲ καὶ ἡ PóÓog ἀπ᾿ αὐτῶν Τελχινία καλεῖσϑαι. ἡ δὲ παροιμία τοὺς 

φϑονεροὺς καὶ ψογεροὺς ελχῖνας ὡς ἐκ τῶν εἰρημένων καλεῖ. Στησίχορος δέ, φασι, τὰς Κῆρας 
καὶ τὰς σχοτώσεις Τελχῖνας προσηγόρευσε. xal ταῦτα μὲν οὐ μόνον περὶ Τελχίνων, ἀλλὰ καὶ Κουρή- 
των Kontixov re xci “ἰτωλιχῶν. ἐν oig ἰστέον xoi ὡς oU μόνον Κουρητικῆς, ἀλλὰ πολλῶν ὀρχήσεων 
οὐσῶν, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς που ῥηϑιήσεται , xai “Ἰακωνική τις ἣν εὐγενὴς ὄρχησις διποδία λεγομένη" χαὶ 

ὅτι, ὥς πὲρ ἐν τοῖς δρομεῦσιν, οὕτω χαὶ ἐν τῇ ὀρχήστρᾳ γραμμαί τινὲς ἐγίνοντο, ἵν᾿ ὃ χορὸς ἵστηται 
, ι , * - ) * * ' , , E - 

χατὰ στίχον. xai οὕτω uiv ταῦτα. “Ιιτωλοὺς δὲ τοὺς Καλυδωνίους Ὅμηρος λέγει τῷ ἐθϑνιχῷ ὀνόματι 
ἐπὶ πολιτῶν χρησάμενος, καὶ τὸ μέρος ἐκ τοῦ ὕλου ὀνομάσας" ἄλλως γὰρ Αἰτωλοὶ καὶ οἱ Κουρῆτες, ὡς 
εἴρηται" Πλευρώνιοι γάρ. ᾿Ιστέον δὲ ὡς ὃ ἐξ Αἰτωλίας ov μόνον Αἰτωλὸς ἀλλὰ καὶ «4ἰτώλιος λέγεται, 
* - 2 - , ' * 3 - , 3 6* * , » ^ 2 Do V - 

10 ὡς ἀλλαχοῦ φαίνεται. Meveyaouow δὲ ov Κουρῆτες μόνοι, οὐδὲ μὴν μόνοι Αἰτωλοὶ, ἀλλ᾿ ἀμφοῖν κοι- 
νὸν τὸ ἐπίϑετον. ᾿Ιστέον δὲ ὡς προὐποχειμένων χάρμης καὶ πτολέμου καὶ δηΐδος γίνεται ἀπ᾽ αὐτῶν 
€ , € , ε , € 2 4x — , m" zo , c , εἴ 
9 μενεχαριίης, ὃ μενεπτόλεμος, ὃ μενεδηιος, οἱ αὐτοὶ ὄντες τῷ σταδαίῳ μαγητῆ. ᾧ ἐναντίος 0 φτιξηλις, ὃν μενεχάρμης, ὁ μὲ μος» ὃ μενεδηιος, i ; ed p μαχητῇ, € 0 quin $ ὃ 
xai τρεσᾶν εἴποι ἂν τις κωμιχευόμενος. ὃ δὲ μενεχάρμης εὑρίσχεται καὶ μενέχαρμος κατὰ τὸ πύλη EUQV- 

^ 3 1 τ ' 3 , rad. * 3 n - * ^ M ry3 , € € 395€» 

πυλος xci εὐρυπυλὴς, ov τὴν οξυτόνησιν δηλοῖ τὸ εὑρυπυλὲς δῶ. τὸ δὲ, καὶ ἀλλήλους οἱ, ὡς ἐῤῥέϑη, 

μαχόμενοι ἐνάριζον, πρὸς διαστολὴν ἴσως ἑτεροίας μάχης κεῖται, ὁποῖόν τι χαὶ τὸ λογομαχεῖν καὶ 
τὸ λίϑοις ἐμάχοντο, μάλιστα δὲ πρὸς διαφορὰν τῶν ἠρέμα ἔτι μαχομένων, ὡς μὴ ἐνεργεῖν κατ᾽ ἀλλή- 
λων ἢ καὶ τῶν ἤδη νενιχηχότων, ὅτε ϑατέρου μέρους ὑπερσχόντος, οὐκ ἔτι ἔστιν ἀλλήλους ἐναρίζειν. 

- - * "e κ᾿ - » T 
(Vers. 527.) Καλυδὼν δὲ ἀπὸ Καλυδῶνος φασὶν, υἱοῦ ᾿Ενδυμίωνος ἢ παιδὸς «Αἰτωλοῦ, ἐξ ov ἡ .di- 
τωλία. ᾿ Ερατεινὴν δὲ καὶ ἐν συγκοπῇ ἐραννὴν τὴν τοιαύτην Καλυδῶνα λέγει, ὥς που καὶ τὴν “1ἀκεδαί- 

* MIC $e » - ? δι alle H " , » ' 

μονα, διὰ TO ὡς εἰκὸς εὔχαρι τῆς χώρας xal ἐπέραστον. (Vers. 528.) Τὸ δὲ, διαπραϑέειν Mori, πρὸς 

20 διαφορὰν εἴρηται πορϑήσεως ἑἕτεροίας, τῆς διὰ δόλου δηλαδή. (Vers. 529.) Χρυσόϑρονος δὲ "Ap*re- 
, 2r , * , - , «t ΄ ^ , Mig, ὡς ἐᾶν τις εἴποι λαμπρόϑρονος" ἡ αὐτὴ γάρ ἐστι τῇ σελήνῃ. οὕτω δέ nov καὶ Hoy χρυσόϑρονος 

ὃ προσκυρῶν τῷ αἰϑέρι ἀήρ. ( Vers. 530.) Θαλύσια δὲ αἱ ἀπαρχαὶ, ὡς πρὸ ὀλίγων εἴρηται, ἤγουν αἱ 
μετὰ συλλογὴν τῶν χαρπῶν διδόμεναι ϑεῷ ὑπὲρ τοῦ καὶ εἰς ἔπειτα ϑάλλειν τὰς ἀρούρας. Τινὲς δὲ τῶν 
ῥητόρων καὶ συγχομιστήρια ταῦτα καλοῦσιν. ἅπαξ δ᾽ ἐνταῦϑα κεῖται παρ᾽ Ὁμήρῳ ἡ λέξις. γίνεται δὲ 

- , [i , ^t L3 , , 14 - ΄ 2 

ἀπὸ τοῦ ϑάλλω ϑαλύω ϑαλύσω, ἐξ οὗ xai Θαλύσιος κύριον ὄνομα. ὡς δηλοῖ τὸ, Θαλυσιάδην Eyénw- 
λον" ἔτι δὲ χαὶ ϑαλύσιος ὁ ἄρτος ὃ ἐκ τῆς τῶν καρπῶν, φασὶ, σ συγκομιδῆς πρῶτος γινόμενος. "loréov δὲ $o 

23 €f 
ὅτι ἐπὶ συγκομιδῇ καρπῶν, ἐφ᾽ ἡ καὶ τὰ ϑαλύσια ἐϑύετο, ἑορτὴ ἤγετο Δήμ μῆξρος καὶ Διονύσου χατὰ 

Iavoavíav, ἁλώα xaÀ ουμένη διὰ τὸ ταῖς ἀπαρχαῖς καὶ μάλιστα ἐν ̓ άϑηναις, ἀπὸ τῆς ἅλω τότε xara. 

χρᾶσϑαι φέροντας εἰς ' Ελευσῖνα, ἢ ἐπεὶ, καϑὰ καὶ Ὅμηρος ἐμφαίνει, ἐν ἅλωσιν ἔπαιζον κατὰ τὴν 

ἑορτὴν, ἐν ἣ καὶ Ποσειδῶνος ἦν πομπή. ἀπὸ τοῦ συναλίζεσϑαι δὲ εἴρηται ἡ εἰρημένη ἁλώα, ὅϑεν καὶ 

ἅλως. yovvóg δὲ ἀλωῆς ὃ γονὸς, 0 ἐστι γόνιμος τόπος, καϑὰ δηλοῖ καὶ ἡ Ὀδύσσεια. hw δὲ οὐ μόνον 
ἢ σιτοφόρος xai ἀμπελόφυτος, ὡς δηλοῖ xci τὸ, ἔϑων Οἰνῆος aAwry. Ti γὰρ μέγα, εἰ τοιαύτας ἔβλα- 
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Ἄπτεν ἀἁλωὰς ὁ σῦς; ἀλλά που καὶ ἢ δενδροφόρος. διό got, πολλὰ δὲ δένδρεα ἔβαλε χαμαί. 80 

( Vers. 337. ds '"EvÓ« καὶ ὅρα τὸ δένδρεα, ἢ ἀπὸ εὐϑείας τῆς τὸ δένδρος, ἐξ οὗ καὶ τὸ δένδρεσιν, 

5 ἀπὸ τοῦ τὸ δένδρεον, ἐξ οὗ τὸ δενδρέῳ ἐφεξόμενοι. ( Vers, 536.) '0 δὲ Οἰνεὺς ἐ ἔοικε τοὔνομα σχεῖν 

παρὰ τὸ κατ᾽ αὐτὸν ἐρύϑημα ὡς ἐξ ἀντιστροφῆς τοῦ οἶνος ἐρυϑρός. εἰ γὰρ εὐστόχως τοῦτο ἔχον ἐστὶν, 
εἴη ἂν καὶ ὃ ἐνερευϑὴς ἀνὴρ καὶ ὡς εἰπεῖν ἐρυϑρὸς; οἰνωπὸς, ὁποῖός τις ἴσως χαὶ ὃ τῆς ἱστορίας Οἰ- 

γοπίων, ὄψιν δοκῶν ἔχειν οἴνου, εἰ μὴ ἄρα διὰ τὸ oivov ὀπιπεύειν ἐκεῖνος Οἰνοπίων ἐχλήϑη, χκαϑὰ 
χαὶ Οἰνόμαος διὰ τὸ οἴνου ζητητικὸς εἶναι. διὸ καὶ εἰς σχῶμμα τὸ τοιοῦτον κύριον ὄνομα ὃ ὁήτωρ 
ἔϑετο. ἡ δὲ τοιαύτη χατ᾽ οἶνον ἔννοια περὶ τοῦ ἥρωος Οἰνέως € ἔφηνε καὶ λόγον ἀστεῖον ἐπὶ καπήλῳ οἶνον 

ταράττοντι, ὡς καὶ τὸν τρυγίαν συναπεμπολᾶν. ἤκουσε γάρ ποϑεν εὐτραπέλως τὸ, μὴ ποίει τὸν Οἰνέα 

Πηλέα, τουτέστι μὴ τὸν τρυγίαν κυκῶν xci τῷ χρητῆρι παραμιγνὺς μετάβαλλε τὸν οἶνον ὡς εἰς πηλὸν, 
ᾧ δοκεῖ παρωνομάσϑαι παιγνημόνως ὃ Πηλεὺς. (Vers. 532.) Τὸ δὲ, Διὸς χούρη, xoi τὸ δῖον ἤτοι 
δίιον γένος, τῆς αὐτῆς, ὡς καὶ πρὸ βραχέων. ἐδηλώϑη, σημασίας εἰσί. ( Vers. 555. ) Τὸ δὲ, ἢ λά- 

ϑέετο ἢ) οὐχ ἐνόησεν, οἱ μὲν οὕτω φασίν" ἢ ἑκὼν ἠμέλησεν». ἢ κοὐδόλως ἔγνω ϑεὸν εἶναι τὴν Ἄρτεμιν, 4o 

διὸ καὶ ἐβλάβη" oi δὲ, ὅτε ἢ ἐνθυμηϑεὶς τὴν [Ἄρτεμιν αὖϑις ἐξελαάϑετο 7 5n οὐδόλως ἐπὶ νοῦν αὐτὴν 

ἔλαβε. χολοποιὸν δὲ πάντως τοῖς ἐν ὑπεροχῇ, ὡς περ τὸ μηδόλως γινώσκεσθαι, οὕτω καὶ τὸ γινωσχο- 

μένους μὴ ἐν μνήμῃ κεῖσϑαι. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι ἐν τῷ. ἢ οὐκ ἐνόησε, τὸ ἡ καὶ τὸ οὗ ἀντὶ μιᾶς λογίζονται 
μαχρᾶς. ὡς καὶ ἐν τῷ, ἢ ovy ἅλις, καὶ ὅτι ἐχεῖνο μὲν προχέφαλον ἐποίει στίχον, τοῦτο δὲ προχοίλιον. 
(Vers. 534.) Τὸ δὲ, ἀάσατο μέγα ϑυμῷ, βλαψίφρονα εἴτουν φρενοβλαβῆ τὸν Οἰνέα δηλοῖ, ἐπεὶ καὶ 
ταὐτὸν ἀσαι καὶ βλάψαι εἰπεῖν καὶ ϑυμὸν χαὶ φρένας. ἰοχέαιρα δὲ ὅτε ἡ, ὡς καὶ πρὸ ὀλίγων ἐῤῥέϑη, 
χέουσα ἰοὺς ἢ χαίρουσα ἰοῖς ὡς τοξικὴ, πολλαχοῦ guai mitate, ( Vers. 535.) To δὲ ὦρσε χαὶ ἑξῆς εὕρηται 

παρὰ τῷ γεωγράφῳ, ϑρέψεν ἐπὶ χλούνην σῦν" παρ᾽ ᾧ καὶ στίχος εὕρηται ovrog ἐπηγμένος" οὐδὲ ἐώ- 

κει ϑηρί γε σιτοφάγῳ ἀλλὰ ῥίῳ ὑλήεντι. καὶ σημείωσαι καὶ τοῦτο εἰς τὸ περὶ στίχων λειπόντων ἐκ τοῦ 
| Ὁμήρου. «Χλυύνης δὲ ὃ ἐν χλόῃ εὐναζόμενος καὶ ἄνετος καὶ διὰ τοῦτο κατὰ τὸν ποιητὴν ἄγριος, ἵνα 

4i ἐν ἁπλότητι χλόευνος. διὸ καὶ ἡ πληϑυντικὴ γενικὴ τοῦ χλούνης οὐ χλουνῶν περισπωμένως κατὰ ἀνα- 
λογίαν τῶν εἰς ἧς, ἀλλὰ βαρυτόνως κατὰ ἀκολου"ϑίαν τοῦ χλόευνος. xara δέ τινας χλούνης ὃ ἀφρι- 5o 

| στὴς 1) εὐμεγέϑης, μάλιστα δὲ ὁ ἐντομίας. γίνονται γὰρ τοιοῦτοι οὐ μόνον αἶγες ἄγριοι, ὡς nposón- 
| λώϑη, ἀλλὰ καὶ σύες, τῇ προστρίψει ἀπὸ τοῦ προσχνᾶσϑαι δένδροις ἢ πέτραις διά τι πάϑος, ὡς 

πολλοῖς δοχεῖ. διὸ καὶ εἴ τις που ὑπερέχειν δοκοῦσα γυνὴ βλάψει τινὰ διά τινος τῶν ἐπιτρίπτων εὐνού- 
χων, οἰχείως ἂν ἐρεῖ ὁ βλαβεὶς τὸ, ἡ δὲ χολωσαμένη δῖον γένος ὦρσεν ἐπὶ χλούνην σῦν ἄγριον, ὃς 

So πολλὰ καχὰ ἐποίει. ὕτι δὲ καὶ ἐντομίαν ὃ χλούνης δηλοῖ, οὐ μόνον “4ἰσχύλος δίδωσι χρῆσιν, ἀλλὰ καὶ 
| Αλιανὸς μάλιστα ἐν τοῖς περὶ προνοίας, χλούνην λέγων τὸν ἀπόχοπον, καὶ ᾿Αριστοτέλης δὲ xarà τὸν 
| γεωγράφον χλούνην σὺν τὸν τομίαν γοεῖ, δεχόμενος τὸ ϑρέιψεν ἐπὶ χλούνην σῦν ἄγριον χαὶ τὸν ἑξῆς 

γραφέντα στίχον πρὸς πίστωσιν τοῦ ὅτι τῶν ἀῤῥένων xci ἀγρίων οἱ τομίαι μείζους γίνονται xui χαλε- 

πώτεροι. γίνονται δέ, φησι, τομίαι ἀπὸ κνησμοῦ ἐμπίπτοντες τοῖς ὄρχεσι γοσηματικῶς, ὅϑεν προσξυό- 
μένοι τοῖς δένδροις ἐχλϑίβουσι τοὺς ὄρχεις. ᾿Αριστοφάνης δὲ ὁ γραμματικὸς ἐν τῷ περὶ ὀνομασίας 

ἡλικιῶν δοκεῖ μὴ ἀρέσκεσϑαι χλούνην τὸν ἐχτομίαν. εἶναι. φησὶ y&g* χαλοῦνται τῶν ὑῶν τενὲς uovtoi* 
τάχα δ᾽ ἂν παραπλή "euo εἴη τούτοις καὶ ὁ χλούνης χατὰ τε ιχαλεπότητα xai ἀλχὴν, οἱ δὲ ἐκτομίαν 6o 
λέγοντες. τελείως ἀπήρτηνταί, φησι, τοῦ ὑποχειμένου, καὶ οὕτω uiv. αὐτὸς, οὐ ̓ σταϑερὰ λέγων οὐδὲ 

ἀγενδοίαστα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι οὐ μόνον χλόη ἡ γῆϑεν φυομένη, ἀφ᾽ ng εἴρηται Ó χλούνης y ἀλλὰ καὶ 

4o ἡ Δημήτηρ ἐπιϑετικῶς. χλόης γάρ, φασι, Δήμητρος ἱ ἱερὸν παρά που τὴν ̓Ἵττικην. ὅτι δὲ ἡ χλόη καὶ 

χειλὸς, ἐλέγετο, δηλοῖ Ἄἴλιος Διονύσιος, εἰπών" , χειλὺς, nO« χόρτος. παρ᾽ αὐτῷ δὲ καὶ διὰ διιρϑόγγου. 
γράφεται ἡ τοιοῦτος χιλὸς ὡς ἡ αὐτοῦ στοιχειαχὴ ἀκολουϑία βούλεται. δηλοῖ δὲ τοιαύτιμ χιλοῦ ἔννοιαν 

καὶ τὸ ἐχχιλοῦσϑαι.. φησὶ γοῦν. AIav* σανίας. ὅτι ἐχχεχιλωμέγη, ἐψευσμένη, ἐξημελημένι)ν, κεχερσωμένη,773 

ἐπεὶ ὁ χιλός, φησιν, ἐν χέρσῳ φύεται" τοῦτο δέ ἐστι χόρτος. εἰ δὲ ἡ χλόῃ Auro καὶ ξανϑὴ λέγεται, 

ἀλλ ἐκεῖνο μὲν διὰ τὸ καταρχὰς χλοερὸν τῶν ἀναφυομένων, τοῦτο δὲ ἀπὸ τοῦ τὸν σῖτον ξηραινόμενον 
ὑπόπυῤῥόν qaa γίνεσϑαι. ᾿Ιστέον δὲ καὶ Ort οὕτω πολὺς περὶ js Καλυδωνίου τούτου συὸς λόγος 
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παρὰ toic παλαιοῖς, ὡς χαὶ γένος αὐτοῦ φυλοχρινεῖν καὶ κατάγειν αὐτὸν Κρομυωνίας. συὸς καὶ πατρίδα 
τὴν Οἴτην αὐτῷ ἐπιγράφειν χαὶ χρῶμα διαγράφειν" λευκὴν γὰρ αὐτῷ τὴν χρόαν ἱστόρησαν. ὡς δὲ καὶ 

ἄλλοι σύες πράγματά τισι παρέσχον, δηλοῖ xci ὁ ̓ Ερυμάνϑειος κάπρος καὶ τὸ παρὰ “Ἡροδότῳ συὸς 
μέγα κἀν , xar ἐχεῖνον εἰπεῖν, ἐν τῷ Mvoto Ὀλύμπῳ. τὸ δὲ σῦν ἄγριον χαὶ σῦς ἄγριος συντιϑέντες 
οἱ ped Ὅμηρον σύαγρόν φασιν. ᾿Ιστίον δὲ ὡς OU μόνον ἀγρίους αἱ ἱστορίαι σύας μεγάλους φυλοχρε- 
γοῦσιν, ὧν εἰσὶ καὶ ἡ Κρομυωνία σῦς, καὶ ὁ Καλυδώνιος κάπρος χαὶ ὃ ̓ Ερυμάνϑιος χαὶ o Ὀλυμπηνὺς, 

10 ἀλλὰ καὶ ἡμέρους οὔτε βλάπτοντας, καὶ πολλοῦ δὲ τιμωμένους. Πτολεμαῖος γοῦν, φα"σὶν, 6 Aryo- 

πτιος βασιλεὺς γράφει ὡς εἰς ᾿ἄσδον ἐπιδημήσαντί μοι παρέστησαν οἱ Loto χοῖρον ἔχοντα τὸ μὲν 
ὕψος δύο ἡμίσεων πήχεων, ὅλον ἄρτιόν 'φασι πρὸς τὸ μῆκος, τῇ χροιᾷ χιόνενον. καὶ λέγεται ὁ βασι- 
λεὺς Εὐμενὴς τὰ τοιαῦτα ἐπιμελῶς ix τῆς 4docov ὠνεῖσθαι, διδοὺς τοῦ ἑνὸς δραχμὰς τετρακισχιλίας. 

ἡ δὲ τοῦ Διὸς ve ἀλλοίως ἔχει παρὰ τὰ τῶν ἱστοριῶν τούτων καὶ τῶν τοιούτων. τερατεύεται γὰρ εἰς 

ϑμοιόν τι πρὸς τὴν αἶγα τὴν ϑρεψαμένην τὸν Δία, ὡς δηλοῖ ὃ γράψας ὅτι Διὸς ἐν Κρήτῃ τεκνουμένου 
ϑηλὴν αὐτῷ ὑπέσχεν ὑς, καὶ τῷ σφετέρῳ 7ουσβῷ περιοιχνεῦσα τὸν ανυζηϑμὸν τοῦ βρέφεος ἃ ἀνεπάϊστον, 
ἤγουν ἄγνωστον, τοῖς παριοῦσιν ἐτίϑει. ἐν τούτοις δὲ ὅρα ὅτε re παρώνυμόν ἐστι τοῦ γρύζειν ὃ γρυ- 
σμὸς ἐπὶ τελείου συὸς, ὡς τοῦ γρυλλίζειν ὃ γρυλλισμὸς, καὶ ὅτι χνυζηϑμὸς οὐ μόνον ἐπὶ κυνὸς, ὡς ἐν 
᾿Οδυσσείᾳ, ἀλλ ἰδοὺ καὶ βρέφους κλαίοντος , καὶ ὅτι» καϑὰ Κουρῆτες τὸν Δία λέγονται κλαίοντα χρύ- 
πτειῖν ἁρμάτων Ἰχοις ὡς μὴ ἐξακούεσθαι, οὕτω καὶ σῖς γρύζουσα τραχὺ, OU μὴν, ὡς ἡ Ὀδύσσειω 
φράζει, κλάζουσα, ἑτεροῖον γάρ τοι τοῦ γρύζειν ἐχεῖνο τὸ χλάζειν. (Vers. 535.) '0 δὲ ἀργιόδους οὐκ 

ἂν εἴη μακρὰν τῆς ἐννοίας. χαϑ' ἣν ὃ πόδας ἀργὸς ἤτοι λευχὸς εἴρηται. Δόξειε δ᾽ ἂν ἐπίτηδες διά τε 
20 κάλλλος παρατεϑεῖσϑαι τῷ ἀγρίῳ ὃ ἀργιόδους. ὡς γὰρ ὃ μῦϑος ἔχει καὶ ὃ ϑυμὸς κατὰ ἀναγραμματι- 

σμὸν, οὕτω πως καὶ ὃ ἄγριος καὶ ὃ ἀργιόδους. διὸ καὶ φυσικῶς ἐγκεῖσθαι δόξει τὸ ἔ τῷ ἀργιόδοντι 
ὡς ἀπὸ τοῦ ἄγριος. ἄλλως μέντοι χοινότερον ὡς ἐκ τοῦ δρόμος δρομιχαίτης ἵππος τροπῇ τοῦ ὃ Hg ἔ, 
οὕτω χαὶ σῦς ἀργιόδους ὃ τοὺς ὀδόντας λευχός. (Vers. 536.) Τὸ δὲ, καχὰ πολλὰ ἕρδεσκεν, ὑποχα- 
ταβὰς εὐϑὺς ἑ ἑρμηνεύει ὃ ποιητής. τὸ δὲ ἕρδειν ὡς ἀπὸ τοῦ ῥέξειν γίνεται, ὃ ἐστι πράττειν, χατὰ μετά- 
Joi καὶ τροπὴν συνήϑη τοῦ ζ΄ εἰς δ΄, δῆλον ἐστίν. ἔνϑα ὅρα καὶ ὡς, εἰ μὴ τὸ πράττειν παρὰ τοῖς 

ὕστερον ἀλόγοις ἐπιλαλεῖται, ἀλλ᾽ ovv τὸ ἕρδειν ἐπὶ ἀλόγων κεῖται παρὰ τῷ ποιητῇ. Τὸ δὲ, ἔϑων Οἰνῆος 

ἀλωὴν, evri τοῦ ἐξ ἔϑους βλάπτων τὰ περὶ Καλυδῶνα, διὸ καὶ Καλυδώνιος ἐλέγετο" ἢ μᾶλλον xa 
ὑπερβατὸν, πολλὰ κακὰ ἐποίει τὴν τοῦ Οἰνέως ἁἀλωὴν. ἔϑων ἤτοι τὰ ἑαυτῷ συνήϑη τελῶν, χαϑὰ xai 
ἀλλαχοῦ ἀπολύτως φησί" παῖδες ἐριδμαίνουσιν ἔϑοντες, ἤγουν τὰ συνήϑη πράττοντες. ἐκ δὲ τοῦ 
τοιούτου ἔϑω παράγ ὠγον τὸ ἐϑείρω καὶ ἡ ἔϑειρα καὶ ἐϑειράζειν τὸ ἐπιμελεῖσθαι τριχῶν. ἃ ἀπ᾽ αὐτοῦ δὲ 

30 χαὶ τὸ ἐσθίειν χαὶ τὸ ἔσϑειν προσλήψει τοῦδ. ᾿Ηρακλείδης δέ φησιν ὡς τῶν τινὲς xo "τικῶν, 0 ἐστιν 

ἀκχριβεστέρων γραμματιχῶν, ὧν ἐστὶ καὶ Τισίας, ὑπερβατὸν ἔλεγον εἰναι τὸ ἔϑων, ἵνα 7 ἀντὶ τοῦ χατα- 

ϑέων, κατατρέχων, ᾧ ῥητοριχῶς εἰπεῖν, ὑπερβατὸν λέγοντες ἐκεῖνοι τὴν τῶν στοιχείων μετάϑεσιν, δεῖ 
ἧς τὸ ϑέων ἔϑων γίνεται. ὃ xci σημείωσαι. αὐτὸς δὲ ἐκ τοῦ ἔδω φησὶ 7ενέσθαν χατὰ Ζωριεῖς τὸ ἔϑω, 

οἱ καὶ τὸν μαδὸν, ὡς καὶ ἐν Tjj. 9' ῥαψῳδίᾳ προδεδήλωται, μαϑὸν λέγουσι καὶ τὸ Lesen ψύϑος. τὸ 
δὲ ἔϑω πρωτότυπον ὃ αὐτὸς εἶναι λέγει τοῦ ἔσϑω τοῦ, ὥς φῆσιν, ἡμαρτημένου" ἐχρῆν γὰρ ὡς ἔχω 
ἴσχω, ἔπω ἴσπω xoi ἐνίσπω., οὕτως εἶναι χαὶ ἔϑω ἴσϑω "Σικελικῶς κατὰ τὸ ἕζω ἵζω καὶ καϑίζω, περὶ 

ὧν xoi αὐτῶν προείρηται. χρῆσις δὲ τοῦ ἔϑω καὶ παρὰ τῷ εἰπόντι ὡς πίνουσι μόνον βατράχων τρόπον 
οὐδὲν ἔϑοντες" O περ ἔϑειν, εἰ μὲν ἀπὸ τοῦ ἔδω γίνεται, ἀναλόγως ἔχει. τῷ, μήδω μήϑω, οὐδεὶς 

οὐθεὶς, οὐδενῶ οὐθενῶ, καὶ τοῖς ὁμοίοις, εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ ἕω τὸ πληρῶ, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ, ἐξ ἔ ἔρον ἕντο, 

ἵγα ἢ ἕω μετὰ δασείας χαὶ πλεονασμῷ τοῦ 9 ἔϑω ψιλῶς κατὰ κανόνα, ἔχοι ἂν ἀναλογίαν πρὸς τὸ. 
τελέω τελέϑω καὶ τὰ τοιαῦτα. γίνεται δὲ ἀπὸ μὲν τοῦ ἔϑω προτένϑης ὃ προγέύστης, οὐ μόνον ὃ βασι- 

ÁO juxóg , ἀλλὰ καὶ ὃ κατὰ λιχνείαν. ἀπὸ δὲ τοῦ ἔδειν τὸ τένδειν παρ᾽ “Ἡσιόδῳ πλεο"νασμῷ TOv T καὶ 
τοῦν, ἔτι δὲ καὶ ὁ ἐδέατρος, δηλῶν χαὶ αὐτὸς προγεύστην. ὁ μέντοι du ToU E. φασὶν, ἐλέατρος . ὡς 

ἀπὸ ἐλεοῦ 1 ἤγουν μαγεερικῆς τραπέζης οὐκ αὐτόχρημα 3v ἐδέατρος, περὶ οὗ φησὶ «Ξενο(ῶν ὡς οἱ τύραν- 
γοι ἀντὶ τοῦ ϑεοῖς ἀπάρχεσϑαι τοῦ πότου τῷ διαχόνῳ πρῶτον κελεξουσιν ἀπογεύεσϑαι διὰ τὸ ἀπιστεῖν, 
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ἀλλὰ δειπνοκλήτωρ ἣν βασιλικὸς ἤγουν καλῶν ἐπὶ τὴν βασιλικὴν τράπεζαν. ἐλεοδύται δέ ys οἱ διακο- 
νοῦντες ἐν ϑοίναις, οἷον μάγειροι. καὶ τραπεζοποιοὶ 7) παρὰ τὸν ἐλεὸν xal αὐτοί. ἐπὶ τούτοις ἰστέον καὲ 
ὡς διαφέρειν λέγεταν τὸ ἔϑειν τοῦ ἔδειν ὡς τὸ κατεσϑίειν τοῦ ἐσϑίειν. (Vers, 557.) Προϑέλυμνα δὲ 

νῦν μὲν τὰ πρόῤῥιξα χαὶ ἐξ αὐτῆς ϑέσεως ἀνασπώμενα καὶ, ὡς εἰπεῖν, ἐκ ϑεμέϑλῶνος διὸ. καὶ Ὅμηρος 

εἰπὼν προϑέλυμνα ἐπάγει αὐταῖς ῥίζαις ᾿Δ“ττικῶς ἀντὶ τοῦ σὺν αὐταῖς ταῖς ῥίζαις. δηλοῖ δέ ποτε 

7 λέξις καὶ τὸ συνεχὲς xci ἄλλο ἐπ ̓ ἄλλῳ τιϑέμενον à ἢ ἁπλῶς τὸ πυκνὸν, ὡς τὸ, τρίχας προϑελύμνους, 

χαὶ ὡς ὅτε σάκος εἴπῃ προϑέλυμνον, οὗ αἱ τῶν βυρσῶν ϑέσεις πυχναὶ, καὶ τετραϑέλυμνον δὲ τὸ 

τετράϑετον. μῆλα δὲ ἀκρόδρυα λέγει ἐκ μέρους ἤτοι ἐξ ἑνὸς καρποῦ τοῦ μήλου τοῦ καλοῦ καὶ κατὰ τὸν 

ποιητὴν ἀγλαοῦ, καϑὰ x«i ἀκρόδρυα καὶ δρύκαρπα ἐξ ἑνὸς δένδρου τῆς παλαιγόνου τροφοφόρου 50 
δρυός. ἐκ δὲ τοῦ τοιούτου μήλου κατὼ τοὺς παλαιοὺς καὶ ἡ μέλισσα ὡς μήλοις ἐφιζάνουσα καὶ τὸ χρή- 
σιμον ἐκ τῶν καρπῶν ἀπανϑίζουσα, παρὰ τὸ μῆλον δηλαδὴ καὶ τὸ ἵζω τὸ κάϑημαι, τοῦ ἢ συσταλέν- 
τὸς εἰς &. ἴσως δὲ καὶ ὥς περ μῆλα πᾶντα τὰ ϑρέμματα ὡς ἀπὸ ἑνὸς εἴδους τοῦ τῶν προβάτων κατά τι 
ἔχχριτον, οὕτω καὶ τὰ ἀκρόδρυα μῆλα ἐνταῦϑα ὡς ἐκ τῆς τῶν μήλων ὀπώρας διὰ τὸ χατὰ ἀγλαΐαν 
ἐξαίρετον. μέγα δὲ πάντως κακὸν εἰ δένδρα ovy ἁπλῶς ἀλλὰ xci καρποῖς βρύοντα κατέῤῥιπτεν ὁ σῦς. 
( Vers. 539.) Τὸ δὲ Μελέαγρος κυνηγετικὸν ὄνομα, ᾧ δηλαδὴ μέλει ἄγρας, ὁποῖος φαίνεται καὶ ὁ τοῦ 
Oivéwzc. ( Vers. 540.) TO δὲ, πολλῶν ἐκ πολίων ϑηρήτορας ἄνδρας ἀγείρειν, χαὶ τὰ ἑξῆς, τὴν βίαν 

| ἐμφαίνει τοῦ συὸς αὖξον τοῖ Ξϑηρίου τὴν ἰσχύν. τοῦ δὲ ϑηρήτορας ἔστι καὶ ἑτέρα χλίσις ἐκ τοῦ ϑηρη- 

| "ie; ev πρὸς ὁμοιότητα xol ὃ ῥητὴρ ῥήτωρ παρὰ τοῖς μεϑ᾽ Ὅμηρον , ὧν οὐκ ἀπέοικεν οὐδὲ τὸ, βοτὴρ' 
| x«i βώτωρ καὶ δοτὴρ xci “δώτωρ. (Vers. 941.) Τὸ δὲ, ov μὲν “γάρ χε δάμη «παύροισι βροτοῖσι, καὶ 
| ἀριστεῖ ἀνδρὶ τεϑνεῶτιε οἰκεῖον ἐστί, Τὸ δὲ, τόσσος ἔην, ἀντὶ τοῦ τηλικοῦτος, ὃ καὶ ἐπὶ ᾿Αχιλλέως εἶστεν" 

ὁ Φοῖνιξ. ( Vers. 542.) To δὲ, πολλοὺς πυρῆς ἐπέβησ᾽ ἀλεγεινῆς, περιφραστικῶς ἀντὶ τοῦ, πολ᾿λοὺς:θο 

Mim τοὺς καὶ καυϑέντας, ὧν εἷς καὶ ὃ παρὰ τῷ «Τυκόφρονι ᾿4γκαῖος, ὃς ἀμπελῶνα χατὰ πολ- 
Axv σπουδὴν φυτεύσας καὶ ἀκούσας ποϑὲν ὡς οὐκ ἂν ἴσως τοῦ ἐχεῖϑεν οἴνου πίοι καὶ ψευδῆ τὸν 

λόγον εὐχόμενος ἐλεγχϑῆναι ἤλϑεν εἰς τοῦτο χαιροῦ, ὡς τελεσφορηϑῆνον χαρπὸν ἐκεῖϑεν καὶ οἶνον. 

ἐχϑλιβῆναι, οὗ ὡς ἔμελλεν ὃ ᾿“γπαῖος πιεῖν, ἤλεγχε τὸν φοιβάσαντα. 0 δὲ εἰπὼν τὸ παροιμιαζό- 

μενον, ὡς πολλὰ μεταξὺ χείλους καὶ ποτηρίου, τέως μὲν ἔδοξε γελοῖος, ἐν ἀκαρεῖ δὲ κατειράνη σπου- 

δαῖος. ἀχούσας γὰρ ὃ 4yx«iog εὐθὺς τὴν περὶ τοῦ συὸς βοὴν ῥίπτει μὲν τὴν τοῦ oivov xvi, 
Ἀἐχδραμὼν δὲ σπᾷ τὴν τοῦ ϑανάτου, πεσὼν ὑπὸ τῷ Ovi. λέγεται δὲ, ὡς προγέγραπται, xoi 0 Θερσί- 77. 
τῆς éx τοῦ κατὰ τὴν τοιαύτην ϑηρατικὴν κινδύνου μεταποιηϑῆναι τῆς κατὰ φύσιν πλάσεως. τοῦ δὲ, 

80 πυρῆς ἐπέβησεν, ὁμοιότης καὶ ἐν τῷ ἀοιδῆς ἐπέβησαν ἤγουν ᾷδειν ἐδίδαξαν, μάλιστα δὲ ἐν τῷ δόξης: 
οὔ ποτε τῆσδ᾽ ἐπιβάντες, ἀντὶ τοῦ οὔποτε τοῦτο δοξάσαντες" πολλὰ δὲ καὶ ἕτερα τοιαῦτα, ὧν xc τὸ" 
χαχῶν ἐπιβασκέμεν. ( Vers. 540.) Ὅρα δὲ ἐν τῷ, πολλῶν ἐκ πολίων ϑηρήτορας ἄνδρας ἀγείρας xab 
xUvog, καὶ τὴν τῶν παρίσων ἐπιστοέβασιν' ἤγουν τὴν εἰς «c ὁμθιοκαταληξίαν καὶ τὴν εἰς ὧν, καλλωπι- 

σϑέντος ἐνταῦϑα τοῦ λόγον καὶ βραχύ τι γαληνιάσαντος διὰ τὴν τῆς κατὰ λόγου ὕλης τοῦ κυνηγεσίου" 
δηλαδὴ γλυχύτητα καὶ τοῦ ῥήτορος συνεξαλλομένου olov τῷ πράγματι καὶ οὕτως ἀνιστῶντος τὴν TOU 
διηγήματος ὑπτιότητα. ( Vera, 943.) Tov δὲ, ἀμφ᾽ αὐτῷ ἔϑηκε. κέλαδον, ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τῷ νεκρῷ τοῦ. 

συὸς, ὡς xal iv τῷ, αὐτοὺς δὲ ̓ ἑλώρια τεῦχε χύνεσσιν, αὐτοὺς εἶπε τοὺς τῶν. ἡρώων. ψεχρούς. ἢ καὶ ἐτέ- 

ρως φράσαι, ὡς περ ἐκεῖ αὐτοὺς ἔφη, τὸ ἐναπομεῖναν ἐκ τῆς πρώην ὁλότητος, οὕτω "καὶ νῦν αὐτὸν-1ο- 

λέγει τὸ μετὰ τὴν νέκρωσιν τοῦ συὸς καὶ τὴν ἀπουσίαν τοῦ ζωτικοῦ λειφϑέν. οὕτω δὲ καὶ πρὸ ὀλὶ ἱγὼν 

4o ἔφη, ὡς ἀπειλεῖται ὁ Ἵχτωρ. γηῶν μὲν χόρυμβα ἀποκόψειν, αὐτὰς δὲ χαύσειν, ἤγουν τὰ nera τὴν» 

χοπὴν ἐναπομείναντα. ἢ zoi ἄλλως, αὐτὸν λέγει. ἀντὶ τοῦ τὰ μέρη τοῦ συὸς, ὀνομάζων αὐτὰ τῷ τοῦ 

683 ὅλου ὀνόματι. διὸ χαὶ ἐπάγει ( Vers. 544. ) ὡς οἷον ἐφερμηνευτικῶς τὸ, ἀμφὶ συὸς χεφαλὴ scel δέρματο 

λαχνήεντε; ἐξεδάρη γάρ. ἔτι δὲ καὶ, ἵνα μὴ τις νοήσῃ τὸ ἀμφ᾽ αὐτῷ ἐπὶ Οἰνέως à ἢ Μελεάγρου, ἐπήγα- 

yev ἀναγκαίως : τὸ, ἀμφὶ συὸς xe καὶ ἑξῆς. ᾿Εν οἷς ὅρα: ὅτι, τέ δοτικῇ! cvverayn συν ϊδως 5, ἀμφί 

πρόϑεσις καὶ ὅτυ λάχνην λέγει καὶ τὴν τοῦ συὸς τρίχωσιν, ἀφ᾽ ἧς τὸ λαχνῆενς λεγομένην" xai ἐπὶ ἀν- 

ϑρώπων, ὡς δηλοῖ τὸ, ψεδνὲὴ δ᾽ ἐπενήνοϑε λάχνη, καὶ ἐστί τένων δὲ ἀλόγων ζῴων, οἷον ἄρχτων καὶ &Àw- 

10 

20 
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πέχων καὶ ἑτέρων: τοιούτων, καὶ μὴν καὶ ἐπὶ δονάκων, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ, λαχνήεντ᾽ ὄροφον, ἤδη δὲ xai ἐπὶ 

χαλάμων δι᾿ ὁμοιότητα. λαχνὴεν δὲ δέρμα τὸ ἔτι ἀκατέργαστον zai μήπω ψιλωϑὲν ἡ 7 χρόνῳ ἢ τέχνῃ. ἀπὸ 

δὲ τοῦ ἐνταῦϑα χελάδου καὶ ἣ “Ἄρτεμις που χελαδειν) λέγεται ὡς αἰτία τοῖ ἐν χυνηγεσίοις κελάδου. " Hg 

20 xai ὅρα τὸ μεγαλόϑυμον, εἰ χαὶ τοῦ συὸς ἀναιρεϑέντος ἔ ἔτι τὴν κακὴν "ἔριν τοῖς ἀνδράσι παραμένειν 

ἐποίει διὰ τὰ ἐκείνου μέρη. ἱστορεῖται γὰρ ὡς ἀναιρεϑέντος τοῦ Καλυδωνίου συάγρου, ὃ πὲρ ἐκ τοῦ 
σῦς ἄγριος Ὁμηριχοῦ ὡς ἐῤῥέϑη σύγκειται, περὶ τῆς ἐκείνου κεφαλὴς χαὶ τοῦ δέρματος ὡς περὶ 

ἀριστείων ἐφιλονείκουν Κουρὴτε ς καὶ Καλυδώνιοι οἱ συνθηράσαντες , ὕτε καὶ οἱ Θεστιάδαι ἀνῃρέϑησαν 
οἱ τοῦ Μελ εάγρου. ϑεῖοι. ὕτι δὲ τὸ κυνηγετεῖν σπουδαιότατον ἣν xci τοῖς παλαιοῖς, χαὶ ὅτι καὶ γέρας 
εἰχέ τι ὁ περὶ αὐτὸ εὐδοχιμῶν, χαὶ ὕτι ἀσχέδωρος ἐχαλεῖτο κατὰ γλῶσσαν ὁ ἄγριος σῦς; καὶ ὅτι 

ὁμώνυμος φωνὴ ὁ σύαγρος,. χαὶ πῶς ἐτυμολογεῖται ὃ σῦς, ἐν τοῖς εἰς τὴν ̓ Οδίσσειαν δεδήλωται. C ὅπου 10 

ὁ Ὀδυσσεὺς ἐγνωρίσϑη ἐκ τῆς οὐλῆς. ᾿Ιστέον δὲ ὡς οἱ νεώτεροί φασι τὸν Μελέαγρον περιγενόμενον τοῦ 

Οἰταίου συὸς τούτου καὶ ἀποδείραντα δοῦναι τὴν αὐτοῦ κεφαλὴν καὶ τὸ δέρμα τῇ ἐρωμένῃ ᾿Δταλάντῃ, 

χαὶ γὰρ καὶ αὐτὴ συνεκυνήγησεν " οἱ δὲ Θεστίου παῖοες, Πλευρώνιοι μὲν ὄντες, μήτρωες δὲ “Μελεάγρου, 

ὃ ἐστι ϑεῖοι πρὸς μητρὸς, ἀγανεικτῆ σαντὲς αὐτά τὲ τῆς ̓ Αταλάντης ἀφείλοντο βίᾳ xoi τῷ Μελεάγρῳ 

ἐπεβούλευον" ὁ δὲ μαϑὼν τούτους ἀπέχτεινεν ' ἐφ᾽ οἷς καὶ τὴν μητέρα λελύπηχε" τῶν δὲ ᾿Πλευρωνίων 

50 διὰ ταῦτα Καλυδωνίοις πολεμούντων, ὁ Mi*Aíeypog ἐξ ἀρχῆς μὲν ov ,συνεμάχει τοῖς ἐν Καλυδῶνε 

nim ἀγανακτῶν πρὸς τὴν μητέρα καταρωμένην" πεισϑεὶς δὲ ὕστερον τῇ γυναικὶ Κλεοπάτρᾳ 

πεσόβισεν ἐχ τῆς πόλεως τοὺς Κουρῆτας. οἱ δ᾽ αὐτοὶ γεώτεροι προσιστοροῦσι χαὶ ὡς ἡ μήτηρ ἔτι 

μηνιῶσα τῷ υἱῷ Μελεάγρῳ διὰ τοὺς ἀδελφοὺς τὸν παρὰ Μοιρῶν αὐτῇ δοϑέντα δαλὸν € ὅρον ὄντα τῆς τοῦ 
υἱοῦ ζωῆς κατέφλεξ s, τελευτήσαντος δὲ παραχρῆμα αὑτοῦ μεταμεληϑεῖσα ἑαυτὴν χατέχκαυσεν ἐπὶ τῇ 20 

τοῦ παιδὸς πυρᾷ αἱ δὲ τοῦ Με λεάγρου ἀδελφαὶ ἀπαύστως ϑρηνοῦσαι εἰς ὄρνις τὰς λεγομένας ελεα- 

γρίδας μετεβλήϑησαν. εἴη δὲ ἂν ἐνταῦϑα δαλὸς ἀγαϑῆς διαϑέσεως ξώπυρον πεφυλαγμένον δίχην qiA- 
τρου, ὃ περ ἀφανισϑὲν ἀβίωτον ποιεῖ τῷ ποτὲ φιλουμένῳ τὸν βίον, ὡς καὶ δοχεῖν τοῦ λοιποῦ ϑυήσχειν 

αὑτόν. ἡ δὲ τῶν ΜΙιελεαγρίδων μυϑολογία τῇ τῶν Ἡλιάδων συζυγεῖ. καὶ ἄλλα δὲ τοιαῦτα ὁ μῦϑος ληρεῖ. 

lig δὲ τὸ, ἀμφὶ συὸς κεφαλῇ, σημείωσαι, ὅτι μέχρι χαὶ νῦν πολ λαχοῦ, χαὶ μάλιστα περὶ "duxiay, γέρας | 

κυψη) ἕτη πρώτῳ βαλόντι, ἔλαφον 1) αἰγα ἢ civ ἡ κεφαλὴ, κἂν ἀχρεῖον εἴη τὸ τῆς βυλῆς. ὁ δὲ γεωγρά- 

φος ἀν εἰ one, ὡς τὸ εἰχὸς, περὶ μέρους τῆς χώρας ἐμάχοντο Κουρῆτες xai «Αἰτωλοὶ, καὶ ὅτε Θέστιος, 
4o Δλϑαίας * πατὴρ. Κουρήτων ἄρχων, πενϑερὸς Οἰνέως, χρατῶν Πλευρῶνος, καὶ ὡς πόλεμος τοῖς 

Θεστιάδαις πρὸς Οἰνέα καὶ Μελέαγρον. (λεῖα, 547.) To 92, Kovpiizsoat xaxa. ἣν, quu «ωτέον διὰ 
τοὺς φᾳιλονείχους, οἱ λέγουσι μὴ c δύνασϑαι ἐν τῷ, ̓ 4ϑηναίη ἀχέων ἣν, ἐπίῤῥημα εἶναι τὸ ἀκέων διὰ τὸ 30 

οὐχ ἀγαϑήν, φασιν, εἰναι τοῦ ἣν σύνταξιν μετὰ μόνου ἐπιῤῥήματος. ἴσως δὲ νῦν κατὰ ἔλλειψιν. εἴρη- 

ται, ἵνα λέγη ὃ Φοῖνιξ ὁ ὅτι τοῖς Κουρήτεσσι κακῶς »nv ! συγχυρῶν ὃ πόλεμος ἢ) χαχῶς ἣν ἔχοντα τὰ τῆς 

μάχης ἢ τοιοῦτόν τι. οὗ καὶ ἐφερμηνευτιχὸν αὐτίχα τὸ, οὐδὲ δύναντο τείχεος ἐκτὸς μίμνειν. 
(Vers. 550.) Τὸ δὲ εἰπεῖν ὡς ὃ χόλος χαὶ ἄλλων ἐχεφρόνων οἰδάνει γόον. γνωμιχὸν μὲν, ὡς ἐῤῥέϑη, 

ἐστί" παρηγορεῖται δέ πως, ἅμα δὲ καὶ χαϑάπτεται τοῦ ᾿Αχιλλέως, ὡς καὶ αὐτοῦ οὕτω παϑόντος. διὸ 

καὶ μετ᾽ ὀλίγα ὁμολογεῖ λέγων ἐκεῖνος " ἀλλά μοι οἰδάνεται κραδίη χόλῳ. Καὶ ὅρα τὸ οἰδάνει “χωρὶς 

τοῦ L ὅμοιον τῷ, μελάνει δέ τε. πόντος. ἀστείως δὲ πρὸς τὸ &v χόλος ἐπῆκται τὸ οἰδάγει. γόος. ἅπασα 

γὰρ ἐξοίδησις γίνεται δύντος ἔσω τινὸς, οἷον πνεύματος ἤ τινὸς ἑτεροίου σώματος. διὸ χαὶ ὃ τοῦ AMa- 

λεάγρου νοῦς ἐξῴδηκε, δύντος αὐτὸν χόλου. ον, ers, 931.) ᾿“λϑαία δὲ νῦν μὲν κύριον. ἡ δὲ ὕστερον 
50 χρῆσις καὶ φυταρίον ὄνομα οἶδεν ὁμωνύμου τῇ * Ομηριχῇ ἀλϑαίᾳ" ὁποῖόν τι καὶ ἐπὶ τῆς καλὴς Miv- 4o 

ϑὴης καὶ ἐπὶ ἄλλων γίνεται. (Vers. 552.) T0 δὲ κεῖσϑαι τὸν Mila; γρον πάνυ καιρίως εἶπεν. οὕτω γάρ 
που χαὶ περὶ TOU ᾿“χιλλέως ἀπραχτοῦντος φησί. τὸ δ᾽ αὐτὸ δηλοῖ χαὶ παρακατεὼν ἐν τῷ, ταύτῃ παρ- 

κατέλεκτο, χύλον ϑυμαλγέα πέσσων. περὶ δὲ τοῦ πέσσειν χόλον καὶ ἐν τῇ a ' Qa Vai εἴρηται, καὶ γῦν 
δὲ ἀναμνῆσαι οὐ περιττὸν, ὅτε χαϑ' ᾿Ηραχλείδην τοῦ πέσσω τὸ πέπτω προΐπεστιν ὡς xal τοῦ ὄσσω. 
τὸ ὄπτω, οἷα τῶν Αἰολέων ἐν τοῖς εἰς πτὼ λήγουσι ῥήμασε τὸ πὲ εἰς δύο oO τρεπόντων. διόπερ. 
ὁ ποιητὴς ἄμφω εἰδὼς τά τε προὐποχείμενα καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν Αἰολιχὰ ix. μὲν τοῦ πέπτω τὸ αὑτῆμαρ 
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χκαταπέψῃ ἔφη, ἐκ δὲ τοῦ “ἰολικοῦ πέσσω τὴν ἐνταῦϑα μετοχὴν καὶ τὸ “7έρα πεσσέμεν. οὕτω δὲ καὶ ἐκ 
μὲν τοῦ πρωτοτύπου ὄπτω τὸν ὀπτῆρα ἐν τοῖς ἑξῆς λέγει. καὶ τὸ ὀπιπτεύειν δὲ ἀπ᾽ αὐτοῦ παράγει, xci 
τὸ, ὄψεαι ἣν ἐθέλῃσθα, ἐξ ἐκείνου κλίνει, καὶ τὸ ὀπτὸν ἐκεῖϑεν σχευωρεῖ. ἐκ δὲ τοῦ χατὰ Αἰολέας 

ὄσσω τὸ ὄσσεσϑαι λέγει καὶ ὁσσόμενος πατέρ᾽ ἐσϑλόν. καὶ οὕτω μὲν τὰ τοῦ Ὁμήρου. οἱ δὲ ὕστερον ἐκ 
τοῦ πέπτω πέψω πέπεμμαι τὸ πέμμα παράγουσε, χαὶ τὸν πέπονα δέ τινὲς ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἐνεστῶτος 

τ τῶν ᾿ς »ν ΄ , , ' , , * , * ποιοῦσιν. ix δέ ye τοῦ ὡς εἰκὸς μέσου πα ρακειμένου πέποπα τὸ πόπανον, πέμμω τι ὃν καὶ αὐτό. xai θο 
684 μὴν τοῦτο καὶ ἄλλως δοκεῖ οἵτω κληθῆναι παρὰ τὸ πύπος, ὃ ἐστι ϑεὸς, χαὶ τὸ ἄναξ, i ἵν᾽ ἢ πόπανον, 

ὡς καὶ προεῤῥέϑη, τὸ πόπῳ ἄνακτι ὑσιούμενον. ὡς δὲ τοιοῦτον ἣν τι τὸ πέπανον, ἐμφαίνει καὶ ὁ κω- 
μικὸς ἐν τῷ Πλούτῳ. ( Vers. 552.) Καλὴν δὲ τὴν Κλεοπάτραν λέγει οὐκ ἀργῶς, ἀλλὰ διὰ τὸ πολὺ 

10 τοῦ κάλλους" διὸ καὶ προκλητικῶς οὕτω εἰπὼν ἐπάγει εὐθὺς τὴν περὶ αὐτῆς ἱστορίαν, εἰρησομένην μετ᾽ 
ὀλίγα. (Vers. 665.) Τὸ δὲ, κασιγνήτοιο φόνοιο, ἀντὶ ἕνεκεν τοῦ ἀδελφικοῦ γόνου. ἀνεῖλε γὰρ, ὡς εἴρη- 
ται, ὃ Μελέαγρος τοὺς τῆς μητρὸς ἀδελφούς. "ὥς περ δὲ παρ᾽ «Αἰσχύλῳ Σχύϑης οἶμος ὁ Σχυϑικὸς, καὶ77 
δοῦλον δέ που γένος τὸ δουλικὸν, οὕτω καὶ χασίγνητος φόνος χκτητικῶς 0 χασιγνητιχός. ( Vers. 564.) 
Τὴν δὲ ἡ ̓ Αλϑαία χερσὶν ἀλοία ὡς οἷον ϑυροχρουστοῦσα τοὺς καταχϑονίους εἰς ἐκδίκησιν. διό φησι" 
κικλήσκουσα τὸν “Αιδην παιδὶ δοῦναι ϑάνατον. ὅτι δὲ καὶ ἠνύσϑησαν αἱ τῆς μητρὸς ἀραὶ, ἡ παλαιὰ 
ἱστορία δηλοῖ. ὡς γὰρ πρὸ ὀλίγων ἡ τοῦ ᾿Αμύντορος ἀρὰ ἐπὶ τῷ Φοίνικι οὐ διέπεσεν, οὕτως οὐδὲ ἡ μη- 
τρικὴ κατὰ τοῦ Μελεάγρου, διδάσκοντος καὶ οὕτω τοῦ ποιητοῦ εὐαρεστεῖν τοῖς τοκεῦσι. πολ υφόρβην 

δὲ γῆν ταὐτόν ἐστιν εἰπεῖν καὶ πολυβότειραν. ὅμοιον δέ τι λαλεῖ καὶ ὁ φορβάδα γῆν εἰπὼν, ἧἷς προῦπό- 
κειται τὸ φέρβειν, ὃ ἐστι φέρειν τὸ βιοῦν 7) φέρειν βίον, ὡς εἶναι φορβάδα γῆν τὴν φερέσβιον καὶ ζεί- 

20 δωρον. τοιαύτη δὲ μάλιστα ἡ οὖσα χάρπιμον πέδον κατὰ τὴν τραγῳδίαν καὶ δυναμένη φέρειν βίον. 
Ὅρα δὲ καὶ ὡς οὐ μόνον βαρυτόνως ἀλοίω τὸ τύπτω, ἀλλὰ καὶ περισπωμένως ἀλοιῶ. τὸ γὰρ cote 

ὅμοιον τῷ ἐβόα. καὶ ἴσως ἐκ τοῦ ἀλοῶ γίνεται πλεονασμῷ τοῦ £, ὥς περ ἀγνοῶ ἀγνοιῶ, ὡς τὸ, οὐδέ 
μιν Hoy ἠγνοίησε. Τὸ 02 κικλήσκουσα "οὐχ ἁπλῶς κλῆσιν δηλοῖ, ἀλλὰ ἱκετικήν. οὕτω γὰρ ἡ AO ala 
κατὰ Μελεάγρου xixAnoxet τοὺς αὐτὸν βλάψοντας. ὁ δὲ ῥηθεὶς ᾿Αἴδης τὸν πρὸ μικροῦ ῥηθέντα Δία 
χκαταχϑόνιον ἀλληγορεῖ, ἔνϑα καὶ ἡ ἐπαινὴ ἔκειτο. Περσεφόνεια. (Vers. 566.) Τὸ δὲ πρόχνυ ἐπίῤ- 
ῥημά ἐστι ποιότητος, καὶ δηλοῖ τὸ ἐπὶ γόνυ χαὶ ὡς εἰπεῖν προγόνυ, καὶ κατὰ συγκοπὴν καὶ τροπὴν 
πρόχνυ. (Vers. 567.) Τὸ δὲ, δεύεσϑαι δάκρυσι χόλπους, δαψίλειαν δακρύων δηλοῖ. Τὸ δὲ δόμεν 

ἀντὶ τοῦ δοῦναι πολλαχοῦ κείμενον ἔστε καὶ παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ ἐν τῷ, καὶ δόμεν ( ὅς xiv δῶ. ἐκεῖνο μέντοι 
προσταχτικῶς ἐῤῥέϑη ἀντὶ τοῦ δός. ( Vers. 568. ) ̓ Ηεροφοῖτις δὲ ᾿Εριννὺς ü ἀφανὴς καὶ ὡς ἐν σκότει 

$o ἐπιφοιτῶσα. πολλ ἰαχοῦ γὰρ ἠέρα dee ἀορασίαν λέγει ὃ ποιητὴς, ἢ χαὶ διότι ἀπὸ τοῦ σχότου ἤτοι τοῦ “4Ἵι- 
δου ἔξεισι, διὸ καὶ ἐπάγει" ἔχλυεν ἐξ ἐρέβευς. ᾿Αμείλιχον δὲ ἡτορ ἔχειν λέγει τὴν Βριννὺν, χκαϑὰ καὶ τὸν 

“δΔιδὴν φϑάσας ὃ βασιλεὺς ἔφη ἀμείλιχον, 0 τῷ μειλίχῳ ἐναντίον ἐστὶ τῷ καὶ μειλιχίῳ τετρασυλλάβως 
λεγομένῳ, οὗ τεϑειμένου παρὰ Σοφοκλεῖ καὶ ἐπὶ ὑδάτων, ὡς τὸ, μειλιχίων ποτῶν ῥεῦμα, διασαφη- 
τικὴ μετάληψίς ἐστι τὸ μελιχρόν. ἔστι δὲ πάντως ὃ πλεονασμὸς τοῦ i. ἐν τῷ μειλίχιος κατὰ τὸ κέρτομος 
κερτόμιος, «Αἰτωλὸς «Αἰτώλιος, xoi τὰ ὅμοια. ἐν δὲ τῷ, πο" λὺς ὕμαδος καὶ δοῦπος, ταὐτολογία ἐστὶν 

οὐκ ἄκαιρος. ( Vers. 371. ) Ὅρα δ᾽ ἐν τοῖς δηϑεῖσι καὶ ὅτι ἐν ταῖς πρεσβείαις ἱερεῖς ἀρίστους οἱ 

παλαιοὶ ἔπεμπον, ὕὅϑεν ὁ “Σοφοκλῆς λαβὼν ἐν Οἰδίποδι τοιαύτην πλάττει πρεσβείαν Θηβαϊκήν. 

( Vers, 572. ) Εν δὲ τῷ, ὑποσχόμε ἑνοι μέγα “δῶρον, φανερῶς ἑρμηνεύει τὸ πρὸ μιχροῦ ῥηϑὲν, ὡς 
ὑπέστη δῶρα ὃ 0 βασιλεὺς: ὡς ταὐτὸν ὃν ὑποστῆναι εἰπεῖν xai ὑποσχέσϑαι. Σημείωσαι δὲ xai ὅτι ἐν τῷ, 

4ο μέγα δῶρον, ἐπίτηδες ἐξαίρει ὁ Φοῖνιξ τὸ μεγαλεῖον τῶν βασιλικῶν δώρων. εἰ γὰρ μέγα τὸ τῶν Αἰτω- 

λῶν δῶρον τὸ, ὡς ῥηθήσεται, πεντηχοντύγυιον, ἡλίκη τὰ τοῦ ᾿“Ιγαμέμνονος, & περ, ὡς xci προεῤῥέϑη, 
Νέστωρ μὲν οὐκ ὀνοστά εἶπεν, ᾿Οδυσσεὺς δὲ ἄξια, Αἴας δὲ καὶ Φοῖνιξ πολλὰ, Διομήδης δὲ μυρία. 

Ὅρα δὲ καὶ ὅτι μέγα δῶρον ἐνταῦϑα εἰπὼν προϊὼν ἑτέρως αὐτὸ αὔξει φάμενος πληϑυντιχῶς δῶρα πολλὰ 
καὶ χαρίεντα. (Vers. 577.) Εν δὲ τῷ, γέρων ἱππηλάτα Οἰνεὺς, ἑαυτόν πως ὑπεμφαίνει ὁ Φοῖνιξ, 

ὡς γὰρ ix τὸν παῖδα Μελέαγρον ἐλιτάνευεν o πατὴρ, οὕτω νῦν ἐνταῦϑα τὸν ϑετὸν υἱὸν 0 (ovis. 

(Vers, 579.) ' Ev δὲ τῷ, σείων χολλητὰς σανίδας, σείειν μὲν σανίδας, ὡς ἐκ τοῦ παραχολουϑοῦντος, 

1ο 

- 

9 
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ϑοτὸ Ovooxpovortiv λέγει xci πρὸς βίαν αὐτὰς κόπτειν ὡς καὶ σείεσϑαι" κολλητὰς δὲ σανίδας rag *Ou- 

ρας φησὶ περιφραστιχώτερον. ( Vers. 580.) v τούτοις δὲ Goo καὶ τὸ πολλὰ πλεονάσαν κατὰ σχῆμα 
ἐπιμονῆς, οἷον, πολλὰ ἀχέουσα, πολλὰ γαῖαν ἀλοία, πολλὰ λιτάνευε γέρων, πολλὰ δὲ χασίγνητοι, 
πολλὰ δ᾽ ἑταῖροι. (Vers. 582.) Κεδνότατοι δὲ οἱ ἄξιοι μελήσεως διὰ τὸ καὶ φίλτατοι εἶναι κατὰ τὸν 
ποιητὴν, ἐκ τοῦ κήδομαι- οἱ δ᾽ αὐτοὶ ὁμοίως μετ᾽ ὀλίγα καὶ κήδιστοι. ( Vers. 594.) Τὸ δὲ, εἴξας ᾧ 

PE GL καὶ ὃ βασιλεὺς πρὸ ὀλίγων ἐχ τοῦ Δέστορος ἤκουσε, ( Vers. 395. ) To δὲ, xaxov δ᾽ ἤμυνε χαὶ 

αὕτως, ὁμοίαν δύναμιν ἔχει TQ, πόλεμόν meo ἀλαλκών. δῆλον δὲ ὡς ταὐτὸν euvvav εἰπεῖν καὶ ἀπα- 
μύνειν κατὰ παρολχὴν προϑέσεως. ἀνωτέρω γοῦν ἔφη, ἀπήμυνε κακὸν ἤμαρ. (Vers.596.) Τὺ δὲ, 
ἀλλὰ σὺ μή μοι ταῦτα νόει, χαὶ ἑξῆς ἕως τοῦ, χάκιον δέ xev εἴη, ἀποτρεπτικὸν φρενοβλαβείας ἐστί. 
( Vers. 997. ) To δὲ, μηδέ σὲ δαίμων οὐὐῦϑα, τρέψειε φίλος, ἁπλότιπα d ἔχει σχεδιασμοῦ. ὁ νοῦς μὲν 19 
γὰρ χλητικὴν ᾿Αττικὴν ἔχει τὸ φίλος ἀντὶ τοῦ ὦ φίλε. ἡ δὲ προφορὰ φαντάζει τὴν λέξιν ὦ ὡς εὐϑεῖαν 
ἐπίϑετον τοῦ δαίμων, ἵνα φαίνηται λέγων, δαίμων φίλος. καὶ μεμεῖται ὁ ποιητὴς οὕτω τεϑορυβη- 
μένον. σγεδιασμόν. εἰ δ᾽ ἴσως δαίμων ἐνταῦϑα ἡ ψυχὴ κατῶ τοὺς ὕστερον σοφοὺς. οἱ δαίμονα καὶ ὶ τὴν 

ἀρ ἐν ἑκάστῳ ἀνθρώπῳ ψυχὴν ἔλεγον, £j ἂν λέγων, ὡς "μή σε ἡ ψυχή σου ἐνταῦϑα τρέψῃ, ἵνα ἢ τὸ, 

δαίμων φίλος , ταὐτὸν τῷ φίλον ἤτορ. TO δὲ, χάχιον δέ κεν εἴη, δύναται διασταλὲν ἀναπέμψαι τὸ 

ψηυσὶ καιομένῃσιν ἀμύνειν ὄπισϑεν εἰς τὸ, μηδέ σε δαίμων ἐνταῦϑα τρέψειεν, ἵνα εἴπῃ, μή σὲ ϑεὸς 

τρέψῃ. ἑλέσθαι μὴ γῦν ἀμῦναι ταῖς ναυσὶν, ἀλλ᾽ ὅτε καίονται. (Vers. 599.) Τὸ δὲ, icov σὲ ϑεῷ 
τίσουσιν ᾿ἡχαιοὶ, ἔχει τὸ ἀσφαλὲς ἐκ τοῦ χαὶ τοὺς ϑεοὺς ϑεραπευομένους, οἷς χρὴ : παρατρωπᾶσϑαι. 

zci ϑεὸς γὰρ λαμβάνων τι βοηϑεῖ. καὶ ἄλλως δὲ, ἶσα ϑεῷ, οὐ μὴν δίχην μισϑωτοῦ, καὶ ὡς av αὐτὸς 

εἴποι, ἐν καρὸς αἴσῃ. (Vers. 600.) Φϑισήνωρ δὲ πόλεμος, ὡς xoi onc βροτολοιγός. ἔστε δὲ ἄμφω 085. | 
ταῦτα χρήσιμα xl εἰς τὸ ἐν Ὀδυσσείᾳ γραφὲν περὶ ἐπεσβολίας καὶ βλασφημίας. ( Vers. 601.) Τὸ δὲ, 
TLUTG ἔσσεαι, δηλοῖ μὲν τὸ τιμήεις ἐξ οὗ καὶ ἐκράϑη" ἔχει δὲ προσγεγραμμένον ἰῶτα» καϑὰ xoi τὸ Ι 
αἰγλήεις αἰγλῇς, καὶ ἀπ᾽ αὑτοῦ τὸ, χρυσὸν τιμῆντα ὁμοίως τῷ αἰγλῆντα. καὶ ἐχρὴν μὲν οὕτω καὶ φω- ᾿ 

ψῆντα βέλεμνα παρὰ Πινδάρῳ εἶναι τὰ φωνήεντα" ὃ δὲ φωνεῦντα λέγεν ὡς ἀπὸ τοῦ φωνοέντα κατὰ 
χρᾶσιν δμοίαν τῷ πλέονα πλεῦνα, ϑεὸν ϑεῦν, ὡς τὸ ϑεῦν Αρτεμιν, καὶ ᾿Ερέβεος ᾿ Ερέβευς καὶ Ὀδυσ- 
σέως Ὀδυσσεῦς καὶ ὅσα τοιαῦτα. (Vers. 557.) Ἔτι κἀκεῖνο ἰστέον ὅτε τὸ, πολλὰ προϑέλυμνα χαμαὶ 

50 βαλε δένδρεα καὶ ἑξῆς γ καὶ ἐπὶ ἀνέμου ποτὲ βιαίου ἔστιν εἰπεῖν. (Vers. 565.) Τὸ δὲ, ἀμφὶ πύλας 
ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει πύργων βαλλομένων. πολιορκίας ἐστὲ δηλωτιχόν. φιλίας δὲ ἔπαινος τὸ, 

( Vers, 565.) ἑταῖροι οἵ οἱ κεδνότατοι καὶ φίλτατοι ἁπάντων. ἐπὶ δὲ ϑυμουμένου ἐφ᾽ οἷς μανϑάνει 
κακοῖς, ἐρεῖ ἂν τὸ, τοῦ δ᾽ ὠρίνετο ϑυμὸς ἀκούοντος κακὰ ἔργα. (Vers. 591.) ᾿Επὶ δὲ πᾶσι τούτοις 30 
σημείωσαι ὅτι ἐπίτηδες ὃ ποιητὴς τῷ Φοίνικι τὸ περὶ τῆς τιμῆς κεφάλαιον ὕστερον ἐνταῦϑα ἐτήρησεν, 
ἵνα γένηται προχλητιχὸν προοιμιίου τῷ yis. ἐντεῦϑεν γὰρ ἐχεῖνος δρμηϑεὶς προοιμιάζεται καιρίως 
ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς τοῦ πράγματος" καὶ τοῦ Φοίνικος εἰπόντος, ὡς ἐπὶ δώροις ἐξελ ϑὼν τιμηϑήσῃ, 
gauow αὐτὸς ὡς OU μοι χρεία τιμῆς ταύτης, φρονέω δὲ τετιμῆσθαι Διὸς αἴσῃ. ὃ καὶ ὁ βασιλεὺς φϑά- 

σας εἰπὲν ἐν τῷ, εἰσὶν οἵ μὲ τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς. (Vers. 552.) Ὅτι περιβλητικῶς 
κατὰ λόγον παρενϑέσεως ἱστορῶν τι xci περὶ τῆς μνημονευϑείσης Κλεοπάτρας ὃ ποιητὴς ἐν τῇ τοῦ 
Qotvizog ἀφηγήσει καλήν τε αὐτὴν, ὡς προεγράφη, ἐπονομάζει καὶ χούρην δαρπίσσης καλλισφύρου 
Εϊηνίνης, ᾿Ιδεώ vt, τουτέστιν lÓov, χλιϑέντος οὕτω ἀπὸ εὐϑείας τῆς 0 δας ὡς ὃ Μίδας, καϑὰ καὶ ; | 

θο ἐκ τοῦ ' Eoueíac γίνεται Ερμείεω, ἐξ οὗ κατὰ συγκοπὴν Eo*usio. λέγει δὲ καὶ ὅτε 0 ῥηϑεὶς Ióag x«g- 
τιστος ἐπιχϑονίων γέγετ᾽ ἀνδρῶν τῶν τότε, χαί óc ἄνακτος ἐναντίον ἑἵλετο τόξον ᾿4Δπόλλωγος, χκαλλι- 4o 
σφύρου εἵνεκα νύμφης" ἣν, qot, τότε ἐν μεγάροισι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ ᾿Αλκυόνην χαλέεσκον 
ἐπώνυμον. οὕνεκ᾽ (tp αὑτῇ ἢ αὐτῆς μήτηρ, ᾿Αλκυόνος πολυπενϑέος οἶτον ἔχουσα, κλαῖ ὅτε μὲν ἑκάερ- 

γος ἀνήρπασε Φοῖθϑος ᾿“΄πόλλων. καὶ τοιαῦτα uix τὰ TOU ποιητοῦ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε πρὸς ὁμοιότητά 

τινα τοῦ Θηρεκλῆς καὶ Κλεισιϑήρα καὶ τῶν ὁμοίων χαὶ ὃ  Tiévpositg xai L Κλεοπάτρα τοῖς αὑτοῖς 

71 Τθδιοικοῦνται ὁ “ὀνόμασιν ἀνάπαλιν κειμένοις, καὶ ὅτε περιώνυπμος ἐπὶ κάλλει d ὡς περ ἡ πάλαι Κλεοπάτρα, 

οὕτω καὶ ἡ ὕστερον “Τἰγυπτία ἡ τῷ Αντονίῳ φιλτάτη. (Vers. 553.) Καὶ € ὅτι, ὡς πὸ “Ελένη παρὰ τὸ 
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ἑλεῖν διὰ κάλλους, οὕτω καὶ Μάρπισσα παρὰ τὸ μάρπτειν, ταὐτὸν δέ πως τὸ μάρψειν xci τὸ ἑλεῖν. 

To δὲ χαλλίσφυρορῳ, χαϑθὰ καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, γυναικὸς ἐστι “κυρίως ἔπαινος, ὡς καὶ τὸ ἀργυρό- 

πεΐζα. διὸ καὶ δὶς αὐτὸ ἐνταῦϑα εἰπεν ὃ ποιητής. ἐν οἷς καὶ νύμφην τὴν τοιαύτην λέγει ἢ διὰ τὸν ix 

νέου γάμον ἢ j διὰ κάλλος τὸ xaO" ὁμοιότητα τῶν τοῦ μύϑου γυμφῶν. εἰχὸς δὲ τὴν διόλου καλὴν καὶ 

περιμάχητον εἰναι καὶ καλλίσφυρον. Τὸ δὲ Εὐηνίνη τύπου ἐσεὶ πατρωνυμικοῦ ϑηλυχοῦ καὶ δηλοῖ ϑυγα- 
τέρα Εὐήνου. οὕτω καὶ ᾿Αδρηστίνη ἡ τοῦ Α΄δράστου xai ᾿Ωκχεανίνη ἡ τοῦ ᾿ὨΩχεανοῦ. εἰ δέ τινα χαὶ διὰ 

τοῦ yr πατρωνυμοῦνται ὡς ἡ ̓ Αἰχρισιώνη, καϑ' ὁμοιότητα τοῦ Διώνη καὶ τῶν τοιούτων, ἑτέρου λόγου. 
φασὶ δὲ περὶ τοῦ τοιούτου Evivov ὡς γαμβροκχτόνος καὶ αὐτὸς ἣν κατὰ τὸν Οἰνόμαον. εἰς ἁρματηλα- 
σίαν γὰρ τοὺς μνηστῆρας τῆς ϑυγατρὸς προχαλούμενος καὶ τῷ διεκφυγόντι αὐτὸν διώκοντα εἰς ἀρι- 

10 στεῖον διδοὺς αὐτὴν, καὶ τοὺς λειπομένους, O ἐστιν ἡττωμένους, "χαρατομῶν καὶ τὰς κεραλὰς τῆς τὸ 

οἰχίας ἀπαιωρῶν εἰς ἐκφόβησιν, δεινὰ ἐποίει. ἐπεὶ δὲ ὁ ἴδας ὑπερήλασεν αὐτὸν, ἁρπάσας τὴν Mag- 
πισσαν, καὶ ἐχεῖνος ἐπιδιώξας οὐ κατέλαβε, κατασφάττει μὲν τοὺς ἵππους, ἑαυτὸν δὲ ῥίπτει εἰς τὸν 
πρὶν μὲν “υκόρμαν ποταμὸν, ἀπ᾽ ἐκείνου δὲ Εὔηνον. ὅτι δὲ ὁ Ἴδας “Τ]υγχέως ἦν ἀδελφὸς, καὶ ὡς 
ἄριστος εἶναι τοξότης φαίνεται, ὃς γε καὶ τῷ 4Ππόλλωνι κατὰ μῦϑον ἀντικατέστη ἀφαρπάσαντι κατὰ 
ἔρωτα τὴν Μάρπισσαν οὐκ ἐϑέλουσαν, καὶ ὁ “Τυκόφρων ἱστορεῖ. καὶ φαίνεται μὲν ἀμυϑήτου κάλλους 
αἴνιγμα εἶναι ὃ τοῦ ᾿“πόλλωνος ἡλίου εἰς τὴν ἡρωίδα ταύτην ἔρως, ὡς ἀξιοϑέατον καὶ οἷον ἡλιώδη τὸ 
εἶδος καὶ διὰ τοῦτο ἡλίῳ πρέπουσαν" περιῴδεται δὲ ὅμως ἄλλως τὸ φίλανδρον τῆς αρπίσσης, ἣν 
ὁ μῦϑος λέγει πολλά τε κλαῦσαι ὅτε ὑπὸ ᾿Απόλλωνος ἡρπάγη, καὶ αἵρεσιν σχοῦσαν προελέσϑιαι᾽ 4πόλ- 
λωνος τὸν αὐτῇ συγγηράσοντα ϑνητὸν "av, οὗ δὴ πάϑους καὶ μνήμην ἡ Μάρπισσα χειμηλιουμένη 

20 τὴν ἐξ αὐτῆς xci τοῦ [Óov Κλεοπάτραν. ̓ Δλκυόνην ἐχάλει. ( Vers. 558.) Ὅτι δὲ ἡ ̓ Δλκυὼν τὸ ὄρνεον 
πολλὰ καὶ αὐτὴ ἔπαϑεν εἰς πένϑος αὐτὴν i ene a λέγει ὃ 0 μῦϑος. φέρεται γὰρ λόγος, ὅτι συΐζυ- 

γία τις ἀνδρὸς χαὶ γυναικὸς, Κηῦξ δὲ ὃ ἀνὴρ ἐκαλεῖτο, ἐς τοσοῦτον ἠλϑε φυσήματος, ὡς ἐϑέλειν 20 

τὸν μὲν Διὸς καλεῖσϑαι ὀνόματι, τὴν δὲ τῇ τῆς “Πρας κλήσει καλλωπίζεσίγαι. καὶ ἐποίουν μὲν αὐτοὶ 

οὕτω" Ζεὺς δὲ ἀχϑεσϑεὶς τῆς ὕβοεως μετάγει τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄρνις χαὶ τὸ κακὸν προσαΐξων 
ἀναγχάζει χειμῶνός τε νεοττεύειν αὐτοὺς καὶ περὶ αἰγιαλὸν, ὅϑεν καὶ ᾿“λκυόνες ἐκλήϑησαν διὰ τὸ παρὰ 
τὴν ἅλα κύειν. ἐπεὶ δὲ τὰ Oc σφισιν ἐκλύζοντο καὶ ἢν ὁ τόκος ἀτελεσιρόρητος xai οὐχ εἶχε τὸ γένος δια- 
δοχὴν, ἦν αὐτοῖς πολὺ πένϑος, καὶ τοῦτο ἐπιπολύ. 0 Ζεὺς οὖν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν οἶκτος εἰσέρχεται, 
χαὶ ἐπαναστρέψει τοῦ ϑυμοῦ καὶ κατελεεῖ τοὺς γοεροὺς ὄρνις καὶ ἐπιτάττει τῷ καιρῷ γαλήνην καὶ γίνε- 
ται χαὶ οἱ ὕρνις ἐπωάζουσι καὶ εἰς, φῶς ἐχφαίνουσι γνεοσσούς. καὶ τοῦτο γενόμενον χαὶ εἰσοπίσω καὶ £m 

$0 πολλοὺς παραμεῖναν ἐνιαυτοὺς τὰς ἀλκυονίδας ἡμέρας ἔφηνε. πολυπενϑιὴς οὖν ἀνέχαϑεν ἡ ̓ Αλκυών. 

τῷ δὲ πάϑει τοῦ εἰρημένου Κήὔκος παραϑετέον xal τὴν ᾿Αντωνίου ἀπόνοιαν, ὃς τὴν πολυτελὴ Κλεο- 

πάτραν ἠγάγετο" ἔτι δὲ καὶ τὴν τοῦ αὐτοκράτορος Τ]Ταΐου τοῦ καὶ Καλλίγολά, φασι, προσαγορευϑέντος 

686 διὰ τὸ ἐν στβαξρπέδῳ γεννηϑῆναι" οὗτος μὲν γὰρ ἐφδευλην ὡς εἰκὸς ἐπὶ κάλλει νέος τὲ Διόνυσος 

ἐχαλεῖτο χαὶ Διονυλσιακὴν πᾶσαν ἐνδύνων στολὴν ἐδίκαζε ᾿ἀντώνιος δὲ ἐχέλευεν ἐξ AO vov «p ξάμε- 3o 

vog Διόνυσον αὑτὸν ἀνακηρύττειν χατὰ πόλεις ἁπάσας" πρὸς τούτοις δὲ καὶ τὸν Συρακούσιον ἰατρὸν 

Μενεχράτην, ὃς Ζεὺς ἐπικαλούμενος ὡς μόνος αἴτιος τοῦ ζὴν ἀνϑρώποις διὰ τῆς κατ᾽ αὐτὸν τέχνης 

προὐβαλλετο καὶ ἑτέρους ϑεοὺς, ὡς ἀλλαχοῦ δεδήλωται. "Erw ἰστέον ὡς Παυσανίας ἐν τῷ κατ᾽ αὐτὸν 

λε oxi λέγει, ὅτι ἀλ:υονίδες ἡμέραι αἱ ἐν χειμῶνι γνήνεμοι καὶ γαλήνην ἔχουσαι, καὶ Ori περὶ τοῦ 

αὐτῶν ἀριϑμοῦ διαφέρεται. Σιμωνίδης μὲν γὰρ πέντε φησὶν αὐτὰς χαὶ ᾿Δριστοτέλης" “ημαγόρας δὲ 

409 ὃ Σάμιος ἑπτά" Φιλόχορος δὲ ἐννέα. ὅτι δὲ xai δεχατέσσαρές εἰσιν, ἕτεροι λέγουσιν. ὁ δ᾽ αὐτὸς Παν- 

σανίας μῦϑον ἐπ᾽ αὐταῖς καὶ τοῦτον φησίν. ᾿“λκυονέως τοῦ γίγαντος ϑυγατέρες, Φϑονία, "dv n, 

Μεϑώνη, ᾿Ἀλκχίππα, ]Π]αλλήνη, Δριμώ, ᾿4στερίη. αὗται μετὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν ἀπὸ Κανα- 

στραίου, ὃ ἐστιν ἄχρον Παλλήνης μέχρι xai νῦν φυλάσσον τὴν χλῆσιν, ἔῤῥιψαν ἑαυτὰς εἰς τὴν ϑάλασ- 

σαν, ᾿ἠμφιτρίτη δ᾽ αὐτὰς ὄρνιϑας ἐποίησε. καὶ ἀπὸ τοῦ πατρὸς AÀxvovtg ἐχλήϑησαν, ἀφ᾽ ὧν αἱ ἀλ- 

deine ἡμέραι. "Ioréov δὲ ὅτι χήουλλοι κατὰ Παυσανίαν ἐν ἀλκυόσιν οἱ ἄῤῥενες, οἱ γηράσαντές, 

φηΐσιν, ὑπὸ τῶν ϑηλειῶν βαστάζονται. χεῖται δὲ ὁ ῥηϑεὶς χκήρυλλος xai παρὰ τῷ κωμιχῷ, παροξυ- áo 
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τόνως μέντοι xai δι᾿ ἑνὸς K ἐν τοῖς πλείοσι τῶν ἀντιγράφων. οὐ δασύνεται δὲ ἡ τῆς ἀλχυόνος ἄρχουσα 
διὰ τὴν τοῦ x ἐπιφορὰν κατὰ κανόνα, ὃς ἐγράφη ἔνϑα ἐλέχϑη περὶ τῆς τοῦ ἀλτο ψιλώσεως. Σημείωσαι 

δὲ zai ὕτι ἀλχυὼν μὲν ἀλκυόνος τὸ ὄρνεον" ᾿“λκυόνη δὲ ἐπὶ κυρίου τῆς Κλεοπάτρας τῆς παρωνύμου τῷ 

ὀρνέῳ. χαὶ ὅτι διώνυμος ἡ Κλεοπάτρα, ὡς καὶ ὃ τοῦ Ἕκτορος υἱὸς χαὶ ἄλλοι, τῇ μὲν μιᾷ τῶν κλήσεων 

παρὰ μόνων τῶν φιλτάτων ὀνομαζομένη ἐν μεγάροις, ὥς φησιν. ὁ ποιητὴς, τῇ 0b ἑτέρᾳ κοινῶς ὑπὸ 
τῶν ἄλλων. καὶ ὅτι οὐ διὰ πάϑος οἰχεῖον 1; Κλεοπάτρα τὴν τῆς “λκυόνης ἔσχεν ἐπωνυμίαν. ἀλλὰ διὰ 

τὴν μητέρα πενϑοῦσαν δίχην πολυπενϑοῦς ἀλκυόνος. οὕτω καὶ δεσσεὺς, ὡς ἐν ᾿Οδυσσείᾳ ἱστόρηται, 
διὰ τὸν πάππον ἔσχε τὸ ὄνομα, ἐπειδὴ πολλοὶ ἐχείνῳω διὰ τὸ κλέπτειν ὠδύσαντο, τουτέστιν ὠργίσϑησαν. 
τὸ δὲ ἐπώνυμον ἀντὶ τοῦ φερωνύμως. οὔπω γὰρ ὴν ἐπὶ (ϑμήρου λεχτὸν τὸ φερώνυμον, ἀλλ ἀντ᾽ αὐτοῦ 
τὸ ἐπώνυμον προεφέρετο. διὸ zai τὴν ᾿Δλκυόνην ὃ ποιητὴς ἐπώνυμον — χαγεῖσϑαι φησὶν, ἤγουν τὸ 

50 χατὰ φερωνυμίαν, ἢ μάλιστα εἰπεῖν, κατὰ ἐμφέρειαν ὀνόματος. οὕτω φεΐ ρων μως καὶ ὃ ᾿Οδυσσεὺς, 
ὡς CLE ὠνόμασται. χαὶ τὸ τοῦ «Ἄἴαντος δὲ ὄνομα, χαϑά φησι Σοφοκλῆς, ἐπώνυμον ἦν τοῖς ἐχείνου 
καχοῖς ὡς ἀπὸ τοῦ αἱ ἢ τοῦ αἰάζειν, οἷα παϑόντος αἰαγμάτων ἄξια. χαὶ Πολυγείχης δὲ πολλῶν va- 
χέων ἣν ἐπώνυμος ϑείᾳ προνοίᾳ, ὡς Εὐριπίδης φησίν. (Vers. 559.) Θὲτον δὲ φανερῶς ἐνταῦϑα 

ὁ ποιητὴς οὐ τὸν ϑάνατον ἀλλὰ τὴν συμφοράν φησιν. οὕτω χαὶ πότμος καὶ μόρος οὐχ ἀεὶ ἐπὶ ϑανά- 
Tov ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τίχης βαρυσυμφόρου. ( Veis. 560.) Τὸ δὲ ἀνήρπασεν ἢ περιττὴν ἔχει τὴν πρόϑε- 
σιν ἢ καὶ προσφυῶς ᾿Ηλίῳ τῷ ἁρπάσαντι τὴν ἄνω τοπιχὴν σχέσιν δηλοῖ. (Vers. 572.) Ὅτι τὸ, ὡς 
ἐῤῥέϑη, τῶν Αἰτωλῶν μέγα δῶρον πρὸς Μελέαγρον ἐφερμηνεύων ὁ ποιητής φησιν ὅτε ἤϑελον αὐτοὶ, 
ὁππόϑι πιότατον πεδίον Καλυδῶνος ἐραννῆς, τέμεγος αὐτὸν περικαλλὲς ἑλέσθαι πεντηχοντόγυον, τὸ 
μὲν ἡϊκισυ οἰγοπέδοιο, ἥμισυ δὲν ψιλὴν ἄροσιν πεδίοιο ταμέσϑαι. ἐν οἷς πρῶτα μὲν ὅρα τὰ πάρισα, τὸ 20 
ἑλέσϑαι καὶ τὸ ταμέσϑαι" eire ὡς τὸ τέμενος ἐτυμολογεῖ κανταῦϑα διὰ παρατεϑειμένου ῥήματος τοῦ 

τωμέσϑαι" τέμενος γάρ ἐστιν, 0 meg ἂν τάμηταί τις δρίσας za. ἑαυτό" καὶ ὅτι ἑλέσθαι λέγει τὸ ἐπι- 

θο λέξασϑαι, 0 περ ἐν ἄλλοις μετὰ τῆς ἐξ προϑέσεως κεῖται. (Vers. 575.) Πεντη χοντόγυον δὲ τὸ ὃν 
πευτήχοντα ζευγῶν ἢ ἀροτήρων, γύης γὰρ μέρος ἀρύτρου" ἢ τὸ πεντηκοντάπλεϑρον, γύη γὰρ μέτρον τε 
γῆς. Τὸ δὲ οἰνόπεδον ὅμοιον μὲν τὴν σύνϑεσιν πρὸς τὸ ϑειλόπεδον καὶ στρατόπεδον, σημαΐνειε δὲ ἀμ- 

πέλων γὴν πεδινήν. (Vers. 576.) Uu δὲ ἄροσις ἡ ἄφυτος καὶ zai ἑαυτὴν μόνην ovc&, xa 

ὁμοιότητα TOU ψιλοῦ στρατιώτου. ( Vers. 573.) ᾿Ιστέον δὲ xai ὕτι τὸ πιότατον συγχοπὴν ἔπαϑεν ἐκ 

πεντασυλλάβου τοῦ πῖον πίονος πιονώτατον. ( Vers. 588. sqq.) Ὅτι διασκευάσας, ὡς εἴρηται, μέγα- 
λοπρεπῶς 0 Φοῖνιξ ὡς οἷόν τε τὰ τῷ δῖελεάγρῳ ὑπεσχημένα δῶρα, ὧν ἐχεῖνος οὐδὲν ἀπώνατο (οὐκέτι 

777γάρ, φησι, δῶρ᾽ ἐτέλεκ σαν οἱ ὑποσχόμενοι) χαί τινα δὲ ἕτερα ἐπαγαγὼν λέγει καὶ ὅτι, ὅτε δὴ ὃ τοῦ So 
Μελεάγρου ϑάλαμος ἐβάλλετο, οἱ δὲ Κουρῆτες ἐπὶ πύργῳ 1) ἐπὶ πύργων ἔβθαινον, ὡς καὶ προεγράφη, 
καὶ ἐνέπρηϑον μέγα ἄστυ, τότε δὴ Mehéeypoy ἐύζωνος παράκοιτις, ἡ προσεχῶς ἱστορηϑεῖσα, λίσσετ᾽ 
ὀδυρομένι;, χαί οἱ κατέλεξ ἐν ἅπαντα xnÓt 00 ̓ ἀνϑρώποισι πέλει, τῶν ἄστυ ἁλῴη" ἄνδρας μὲν xrei- 

γουσε. πόλιν δέ τε zip ἀμαϑίύνει. τέχνα δέ T ἄλλοι ἄγουσι βαϑυζώνους τε γιναῖχας. ἔνϑα xci ὅρα 
ὅπως Ὅμηρος ἐν δυσὶ στίχοις συντόμως rs ἅμα καὶ μεγαλοφώνως πόλεως ἁπάσης ἐξέφρασεν ἅλωσιν 
ἐν τῷ, ἄνδρας μὲν χτείνουσε καὶ ἑξῆς, ὡς προγέγραπται. ov γὰρ ἠϑέλησε μιᾶς. τινός ποι πόλεως 
ἁλώσει τὸν λόγον ἐνασχολὴ ἤσαε. ὅρα δὲ καὶ ὅτι πρεπόντως τῷ καιρῷ ἐβραχυλόγησεν ἡ γυνή" ov γὰρ ἣν 
ἐν μάχης καιρῷ τῇ Κλεοπάτρῳ πολυλογεῖν. Σημείωσαε δὲ καὶ ὅτι φαίνεται μάλιστα διὰ τὰ οἰχεῖα πει- 

σϑῆναι ὃ Μελέαγρος, Tj; “ἀρ αἰχμαλωσίᾳ τῶν ὅλων τέχνων καὶ γυναιχῶν συνεισάγονται πάντως καὶ τὰ 
τῷ MR; γρῳ φίλτατα. διὸ καὶ παρασημειούμενός φησι" ( Vers. 591. ) ro? δ᾽ ὠρίνετοιϑυ"ὸς &xovov- 4o 

10 zog κακὰ ἔργα, τὰ τῆς αἰχμαλωσίας δηλαδή. οὐ γὰρ ὀδυρομένην τὴν xci φίλην xci φίλανδρον rogot- 
τον ᾧχτειρεν, ὅσον αἰχμαλ ὠτισϑησομένην ἠλέησεν. ὅρα δὲ καὶ τὸ ἐντελὲς τῆς ἐκφράσεως. δίχα ; γὰρ τῶν 
xara μέρος ἐν πολιορκίᾳ χαὶ εὐτελῶν τὰ ἄλλα πάντα ἐντελέστατα ἔ ἕφρασε,. τὸν τῶν πολιτῶν φόνον, τὸν 

τῆς πατρίδος ἀγανισμὸν, τὴν τῶν φιλτάτων ἀπαγωγήν. (Vers. 586. ) Τὸ δὲ εὔζωνος γυναικὸς ἐπί- 687 

ϑέτον, χαδὰ zorro βαϑύπεπλος καὶ βαϑύζωνος zal τανύπεπλος. οἱ μέντοι ne “Ὅμηρον xci ὁδίτῃ 

ἀπερίττῳ καὶ οὕτως εὐσταλεῖ τὴκ τοιαύτην λέξιν οἰχειοῦσιν, εὔζωγον ὁδοιπόρον λέγοντες: τὸν ἀβαρῇ xai 
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ἐπέκεινε τοῦ ἐλαφροῖ ἱματισμοῦ, ζώνῃ μόνῃ σφιγγόμενον. διὸ xoi μονόζωνος ὃ τοιοῦτος ἐῤῥέϑη που, 
ὡσούτως δὲ καὶ οἰόζωνος. (Vers. 588.) Τὸ δὲ ἁλῴη ἐκ τοῦ ἁλοὺς ἁλόντος ἁλοίη γίνεται χατὰ ἔκτασιν 
συν iO, ὁμοίως τῷ, δοὺς δόντος δοίην δῴην. πλείων δὲ παρὰ τοῖς ὕστερον 5 χρῆσις τοῦ ἁλοίη 6 ὡς πὲρ 

x«i τοῦ δοίη. ( Vers. 589. ) To δὲ, ἄνδρας uiv κτείνουσιν, ἐλλειπειχῶς εἴρηται. ἡ γυνὴ γὸρ ἐπειγο- 
μένῃ οὐ λέγει τίνες εἰσὶν οἱ χτείνοντες, ἀλλ᾽ ἀφίησιν αὐτὸ διὰ τοὺς πολεμίους γοεῖσϑαι ὡς φαγερώ- 
τατον. οὕτω δὲ λείπει καὶ τὸ ὅτι ἢ τὸ ὅπως, ἵνα ἢ τὸ ὅλον, ὡς κατέλεξεν, ὅτι ἄνδρας μὲν μχτείνουσι 20 

καὶ τὰ ἑξῆς. ἴσως δὲ καὶ μεϑέλκεται τὸ ἄλλοι εἰς τὸ κτείνουσι χατὰ τὸ ἀπὸ xoivoU σχῆμα, tva » ἄνδρες 

“μὲν χτείνουσιν ἄλλοι καὶ ἑξῆς. Τὸ δὲ ἀμαϑύνει ἀντὶ τοῦ λεπτύνει ὡς εἰς ἄμαϑον καὶ, ὡς οἱ παλαιοί 

φασιν, εἰς κόνιν πεδιάσιμον. ( Vers, 594.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ, οὐχέτι δῶρα τέλεσαν, δηλοῖ μὲν τὸ 
ἐτελείωσαν εἰς τέλος ἤγαγον, γέγονε δὲ τοῖς ὕστερον ἀφορμὴ τοῦ εἰς φορολογιχὴν λέξιν ϑεῖναι τὸ τελεῖν, 
οἷον, ἐτέλεσεν ὁ δεῖνα τόδε τι. ( Vers. 603.) Ὅτι ἐκ τοῦ τῆς τιμῆς χεφαλαίου, ὡς καὶ πρὸ βοαχέων 
ἐῤῥέϑη, προοιμιαζόμενος ἀχιλλεὺς πρὸς τὸν διδάσχαλόν φησι" Φοῖνιξ, ἄττα, γεραιὲ » διοτρεφὲς, 
οὔτι με, ἤγουν οὐδαμῶς Hou, ταύτης χρεὼ τιμῆς" φρονέω δὲ τετιμῆσϑαι Διὸς αἴσῃ, ἥ { ̓ξξει παρὰ 

ψηυσὶ κορωνίσιν, "εἰσόκεν aiu, ἐν στήϑεσσι μένῃ χαί μοι φίλα γούνατ᾽ ὀρώρῃ, τουτέστι περιφράστι- 3o 
κῶς, ἕως ἂν ζῶ. χαὶ ὅρα τὸ ἀσφαλὲς τῆς ἐννοίας. ἐπεὶ γὰρ χαὶ ὑπνοῦντι καὶ παρειμένῳ δέ τινι ἀνα- 

πνοή ἐστιν ἐν τοῖς στήϑεσσε, προσέϑηκε τὸ, xcí μοι γούνατα ἔῤῥωται, τουτέστιν, ἕως ζῶν ἔῤδωμαι. 

᾿Ιστέον δὲ ὡς ἡ ῥηθεῖσα ἔννοια xaO" ὑπερβατὸν ὀρϑοῦται καὶ οὐκ ἄλλως. λέγει γὰρ ᾿Αἰχιλλεὺς ὡς, οὔ 
μοι χρεὼ τιμῆς, ἥ μ᾽ ἕξει παρὰ νηυσὶν, 0 ἐστι μερικῆς, καιρικῆς" φρονέω δὲ τετιμῆσϑαε Διὸς αἴσῃ, 
ἕως ἀὐτμὴ ἐν στήϑεσσι μένῃ, καὶ ἑξῆς, ἵνα vor, ὡς οὐ τοσοῦτον ἐϑέλω "νῦν ἐνταῦϑα τιμάσϑαι, ὅσον áo 
διὰ παντὸς βίου" ἴσως δὲ καὶ, ἄλλως εἰπεῖν, ὑπολοξώσας ὡς οὐκ ἤϑελε τὴν ῥηθεῖσαν ἔννοιαν ὁ ἥρως, 
παραλαλεῖ ὡς ἐν Τροίᾳ διὰ βίου μενεῖ. δοχεῖ γὰρ εἰπεῖν ὡς ἡ αἰσα τοῦ Διὸς ἕξει αὐτὸν παρὰ νηυσὶν, ἕως 
ἂν ζῇ. τῷ δὲ τοιούτῳ λόγῳ οὐ συναναφαίνεταί τις ἐλπὶς νόστου, καὶ ἔστι καὶ τοῦτο δεξιότητος Ὁμηριχὴ ς. 
οἰχτιζόμενος γὰρ ὃ ποιητὴς, & καὶ οἴχαδε ἱκέσϑαι 0 καλὸς ᾿ΔΙχιλλεὺς, ὡς εἰχὸς, ἐλπίζει, καὶ γυναῖκα 
λήψεσθαι, ἣν ἂν ἐθέλοι, καὶ κτήμασι τέρψεσθϑαι τοῖς πατρόϑεν, xci εἰπεῖν ἐθέλων ὡς οὐχ ἔσται 

ταῦτα, σχίζει τὴν φράσιν εἰς διπλόην ἐννοίας, ὧν ἡ μὲν μία λαλεῖ ὀρϑῶς, 0 πὲρ ἐϑέλει ὁ ̓ἡχιλλεὶς, 
Y δὲ ἑτέρα ὑπομαντεύεται προαναφωνητικῶς ἀχροατῇ συνετῷ καὶ οἵῳ διχάξειν ἀμφιβολίας, ὡς *rjj xara 50 

Τροίαν παραμογῇ σύμμετρος ἔσται ἡ ζωὴ TO Asi. xai πως ἡ ψυχὴ κατά τι χρησμῳδικὸν τοῖτο 

λαλεῖ, Βακχιχῶς ἐνθουσιῶσα εἰς φοίβασμα προῤῥήσεως , ἧς οὐδέν τι ἐπαΐει ὃ ἥρως. τοῦτο δὲ τὸ εἶδος 

χαὶ “Σοφοκλὴς μιμησάμενος, ὡς χαὶ ἄλλα τῶν Ὁμήρου, ποιεῖ τὸν τύραννον Οἰδίποδα ἐν διαφόροις 

τόποις ἑαυτοῦ καταλέγοντα, οὔτι ἑχόντα, ἐξ ἀκουσίου δέ τινος ψυχικοῦ κινήματος. χαϑ' ὃ ἐλάλει μὲν 

xc ἑαυτοῦ σχωπτιχὰ πρὸς ἀλήϑειαν, οὐχ ἐγίνωσκε δὲ, ὃ δὴ ἐσχημάτισται τεχνικῶς. Τὸ δὲ ἄττα, κεί- 

usvov xai ἐν Ὀδυσσείᾳ, γλώττης φασὶ Θετταλῶν οἱ παλαιοὶ, προσφώνημα ὃν ἔχ τινος νεωτέρου ὡς 

πρὸς τροφέα, πρωτόϑετον, ἄκλιτον, ἀμετάληπτον, ἤγουν μὴ δυνάμενον μεταληφϑῆναι εἰς ἀφίρμη- 

νευτιχὴν ἑτέραν λέξιν. χαὶ ὅρα τὴν τῆς λέξεως ἔμφασιν" ἐνέφηνε γὰρ ὃ ᾿Αχιλλεὺς ὅτι ovy ὡς πατρὶ 

προσέχειν αὐτὸν δεῖ τῷ Φοίνικι, οὐδὲ ὡς ἀδελφῷ, χἂν ἐχεῖνος οἷα ῥήτωρ δεινὸς εἰπεῖν ταῦτα goqistj- 

ται, ὡς προείρηται, ἀλλ ὡς ϑρεψαμένῳ ἀποτίνειν χάριτας. ὃ γάρ τινα προσφωνήσας τὸ τέττα τρύφι- 

μος ἐχείνου ἐστὶν, οὐ μὴν υἱὸς ἢ ἀδελφός. εἰ δέ τινα ξενίξει τὸ μὴ πάνυ σύνηϑες τῆς λέξεως μηδὲ 

κοινὸν, ἐνθυμείσϑω μυρίας ὅσας τοιαύτας, ὧν τινὰς zat αἱ ᾿θμηρικαὶ παρεχβολαὶ συνειλη φασιν, ὁποία δο 

χαὶ ὃ γέννος, λέξις αὕτη συγγενικὴ, δηλοῦσα Sov, ἤγουν τὸν τοῦ πατρὸς ἀδελφόν. ὃ δὲ οὕτω διατε- 

Üag εἰς τὸ τέττα τὸ γνώριμον τίς ὧν γένοιτο ἀκούσας ὕτι σάννας ὃ μωρὸς παρὰ Κρατίνῳ, καὶ ὅτι ψα- 

xala τὰ ἔμβρυα καὶ τὰ ἄρτι δὲ γεγονότα, ὅϑεν xci ψακχαλοῦχοι μητέρες παρὰ “Σοφοχλεῖ, καὶ ἄλλα δὲ 

ἀμύϑητα; Τὸ δὲ χριὼ ᾿Ιωνικὴ λέξις, πεζῷ λόγῳ οὐ προσηνής. "loréov δὲ ὅτι τὸ μὲν, οὔ τι μὲ ταύτης 

χρεὼ τιμῆς, φρονέω δὲ τετιμῆσϑαι Seide, ἐρεῖ ἂν ὃ μὴ χρήξων ἀνϑρωπίνης τιμὴν. ὁ δὲ ὑπισχνού- 

μενος ἐπὶ πολὺ ἐμμεῖναι οἷς λέγει, εἴποι ἂν ὡς ποιήσω τύδε τι, ἕως ἂν ὡς "ἀὐτμὴ ἐν στήϑεσσι καὶ τὸ 

ἑξῆς. (Vers. 608.) Τὸ δὲ εἰσόχεν, οὗ χρῆσις Ey τε τῷ. εἰσόχε σ᾽ ἢ ἄλοχον ποιήσεται, xai ἀλλαχοῦ 

νοεῖται μὲν ἐπιῤῥηματιχῶς ἀντὶ τοῦ ἕως καὶ ἕως οὗ καὶ ἕως ὕτου, σύγκειται δὲ ix προϑέσεως καὶ ὑπο- 
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ταχτιχοῦ οὐδετέρου ἄρϑρου évixov πτώσεως αἰτιατικῆς χαὶ συνδέσμου. ἔχει δὲ ἔλλειψιν ληφϑὲν ἀντὶ 

τοῦ, εἰς ὃ ἂν διάστημα καιροῦ, ἤγουν ἕως ἄν, τόδε γένηται. ἀντμὴ δὲ ἁπλῶς μὲν ἡ πνοὴ, ἐνταῦϑα δὲ 

τὸ ψυχικὸν πνεῦμα, ἐκ τοῦ ἄω, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ἦτορ. ἔοικε δὲ τὸ ἄω, iE οὗ xci ἄημι τὸ πνέω, ὅϑεν τὸ, 

ἄη νότος, καὶ, ἄνεμοι ὑγρὸν ἀέντες, ἐπενϑέσει τοῦ V «Τἰολικῇ γενέσϑαι αὔω, καὶ διαλύσει ἀΐω, ἀφ᾽ 

οὗ aru, » ῥηϑεῖσα διὰ τοῦ Uu. “πρὸς διαστολὴν τῆς κατὰ τὴν φωνὴν cris. ἡ δὲ ἀὐτμὴ xci ἀρσενικῶς 

ἀϑτμὴν λέγεται ὡς πυϑμὴν, οἷον, κατὰ κεφαλῆς ἀντμένα χεῦεν. ὥς περ δὲ ταῦτα ἐκ τοῦ ἀύω, οὕτω 

χαὶ iz TOU ἄω ἀτμὸς zai ἀτμίς. ἐχεῖϑεν δὲ παρῆχται xoi τὸ ἄσϑμα καὶ τὸ ἀσϑμαίνειν. (Vers. 606.) Φίλα 

δὲ γούνατα, ὡς zai φίλον ἥτορ, καὶ φίλα γυῖα. τὸ δὲ ὀρώρῃ τοῦ ὄρωρα ἐστὶν ὑποτακτιχὸν, ὡς τοῦ ὕλωλα 

10 τὸ ὀλώλῃ. (Vers. 608. ) Ὅτι προοιμιασάμενος, ὡς ἐῤῥέλ ϑη, ὁ ̓ Δ4χιλλεὺς καὶ πρὸς μὲν τὸ τῆς τιμῆς χειρά- 

λαιον ἀντειπὼν, εἶτα μὴ ἔχων εὐροεῖν εἰς ἀντίῤῥησιν, οὐ δικαιολογεῖται μὲν, ὀνειδίζει δὲ τὸν διδάσχαλον 10 

ὡς παρὰ 10 φιλιχὲν δίκαιον ποιοῦντα, xat φησι" μὴ μοι σύγχει ϑυμὸν ὀδυρόμενος χαὶ ἀχεύων" ἢ καὶ ἄλλως, 
μὴ μοι σύγχει ϑυμὸν ἐνὶ στη ϑέσσιν, ἀχεύων, ᾿Ατρείδη ἥρωι φέρων χάριν, οἷα δηλαδὴ χαὶ ἐχεῖνον φιλῶν. 
οὐδέ τί σε χρὴ τὸν φιλέειν, à ἵνα μὴ μοι ἀπέχϑηαι φιλέοντι" καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κήδειν, ὃς xí μὲ 
κήδῃ. κανὼν δὲ ταῦτα φιλίας ἀληϑοῦς, εἴ γε καὶ ᾿Ησίοδός qo τὸν φιλέοντα φιλεῖν, τὸν δ᾽ ἐχϑρὸν 

ἐᾶσαι. εἶτα λέγει" ἴσον ἐμοὶ βασίλευε zai ἥμισυ μείρεο τιμῆς. χαὶ ἔστι τοῦ Ὁμηρικοῦ τούτου παράφρασις 
7 ὕστερον παροιμία, τὸ, κοινὰ τὰ τῶν φίλων, , ὡς τῆς κοινότητος πυϑμενικῶς ἐν ἡμίσει ϑεωρουμένης 

τῷ κατὰ δυασμὸν, 0 καὶ ᾿Ησίοδος ἐπαινεῖ. ὅρα δὲ καὶ ὅτι τοῖς μὲν ὑπὸ τοῦ ᾿Οδυσσέως λαληϑεῖσι 

χεφαλαίοις πᾶσιν ἀντεῖπεν ὃ Ais, ὡς προείρηται, δίχα ἑνὸς τοῦ κατὰ τὴν πατρικὴν παραίνεσιν" 

τῶν δὲ τοῦ Φοίνιχος κεφαλαίων ἀνάπαλιν τοῖς μὲν ἄλλοις οὐκ ἔσχεν ἀντιπεσεῖν, ἑνὶ δὲ τῷ τελευ- 

ταίῳ τῷ περὶ τῆς τιμῆς, τῶν μέντοι τοῦ «Αἴαντος οὐδενὶ χεφαλαίῳ ἀντεπεσεῖται, ὡς δειχϑήσεται. 20 
30 ( Vers, 609.) Ὅτι δὲ ἀλη" ϑῶς συνέχεε τὸν τοῦ ᾿ἀχιλλέως ϑυμὸν 0 «Φοῖνιξ, δῆλον. οὐ γὰρ ἔτε ϑυμού- ᾷ 

μένος χύνεον τὸν βασιλέα, οὐδὲ ἀναιδείην ἐπιειμένον λέγει, ἀλλὰ ἥρωα, εἰπών" ᾿Ἵτρείδῃ ἥρωι φέρων 
χάριν, ἤγουν χαριζόμενος, ὃ πὲρ ἀλλαχοῦ 1,0c φέρειν λέγεται. ἔτι συγχέεται 5n Ψυχὴ τῷ ᾿Αχιλλεῖ καὶ | 
οἷς οὐχέτι μαχοολογεῖν ἔχειν ἀλλ ὡς οἷον ἐκχέας ἤδη χαὶ αὐτὸς τὸ πᾶν σόφισμα ἐν τοῖς πρὸς τὸν Ὅδυσ- 

σέα βραχυλογεῖ ἐνταῦϑα, καὶ οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπόσχεσιν προφέρει χρηστοτέραν, ὡς καὶ προδεδή- 
λωται" οὐ γὰρ αὔριον πλευσεῖσϑαι φησὶν, 0 φϑάσας εἶπεν, ἀλλὰ φράσεσϑαι εἴτε μενεῖ εἴτε νοστήσει 
ἐς τὰ οἰχεῖα. ταῦτα δὲ συγκεχυμένου νοὸς zai οὐδὲν ἀχριβὲς εὑκρινοῦντος. δῆλον δὲ ὅτε ἐναντίον ὥς περ 
τῇ εἰλιχρινείᾳς ἡ ἀμαύρωσις, οὕτω τῇ εὐκρινείᾳ ἡ σύγχυσις, ἐκ μεταφορᾶς λεχϑεῖσα τῶν κατὰ χοῦν ava- 
μίξεων, αἷς ἀντίχειται τὸ κεχριμένον, ὅ᾽ ἐστε διαχεχωρισμένον φυσικῶς ἢ τεχνικῶς, ὡς δῆλον ἔσται 
μάλιστα, ὕπου φατεῖται παῖς οἰχοδομήσας ἐπὶ ψάμμου τὰ συνήϑη ἐν τῷ ἀϑύρειν, εἶτα χερσὶ καὶ ποσὶ 30 
συγχέας αὐτώ. ἄλλως δέ γε καὶ μίτοι συγχέονταιγ xal ἕτερα πολλὰ ἐν τῷ ἀτάχτως ἀναφύρεσϑαι. 

( Vers. 611.) Ὅρα δὲ καὶ τὰ ἐν τῷ χωρίῳ τούτῳ συχνὰ κομματικὰ, τὸ καὶ ϑυμιχὸν σχῆμα καὶ γοργὸν, 
$0 "καὶ ὅτι ὃ Θετταλὸς μείραξ ῥήτωρ ὑπὸ ϑυμοῦ οἷον σφαλλόμενος οὐκ εὐοδοῖ τὸν λόγον διόλου εἰς τὸ 

σαφὲς, ἀλλὰ σχεδιάζων σὺν ὀργῇ ἐ ἐχπίπτει εἰς ἀμφίβολ ον νοῦν ἐν τῷ, χαλὸν σὺν ἐμοὶ τοῦτον κήδειν, ὃς κέ 

μὲ xnÓp. τοῦτο γὰρ οὐ μόνον τὸ ὀρϑὸν δηλοῖ τὸ, καλόν ἐστι μετ᾽ ἐμοῦ ὄντα σε βλάπτειν τὸν βλάπτοντα 
με, ἀλλὰ xol τὸ ἀπεμφαῖνον, ὃ οὐκ ἂν ἐθέλοι 0 ̓ Αἰχιλλεὺς, τὸ, χρεών σε βλάπτειν σὺν ἐμοὶ τὸν κήδοντά 
με, ἤγουν καὶ ἐμὲ καὶ ἐκεῖνον. ἔνϑα καὶ ὕρα ὡς κήδειν μὲν συνήϑως τὸ βλάπτειν μετὰ αἰτιατικῆς κατὰ 
ἐρεογητικὴν διάϑεσιν, κήδεσθαι δὲ τὸ φροντίζειν παϑητικῶς xot μετὰ γενικῆς, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, κήδετο 
γὰρ Δαναῶν. εἰς δὲ τὸ, ἥμισυ μείρεο τιμῆς, ἐνθθυμητέον ὡς καὶ Ιοβάτης οὕτω ἥμισυ πάσης βασιληΐδος 
τις τῷ Βελλεροφόντῃ ἐδάσατο. (Vers. 614.) Ὅτι φιλοξενικὸν τὸ, σὺ δ᾽ αὐτέϑε λέξεο μίμνων εὐνῇ áo 
ἐνὶ μᾶλαχῇ. ὁδοιπορικὸν δὲ τὸ, ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένῃφι φρασσόμεϑ', ἢ χε νεώμεϑ' ἐφ᾽ ἡμέτερα ἢ x& 
μένωμε ν. (Vers, 613.) Ὅρα δὲ τὸ λέξεο καινῶς καὶ αὐτὸ ἔχον ἀπὸ τοῦ λέξω μέλλοντος. ἃ ἀναδραμόντος 

εἰς ἐνεστῶτα, καὶ χλιϑέντος ὡς τὸ λέγεο ἤγουν κοιμῷ. (Vers. 615.) Τὸ δὲ, νεώμεϑα ἐφ᾽ sludge 

Áo περίφρασίς ἐστι τοῦ νοστήσοιιεν. ἔστι δὲ τὸ ἡμέτερα ταὐτὸν τῷ οἴχονδε, φρασϑὲν ἐλλειπτικῶς ἀντὶ "τοῦ 

εἰς, τὰ ἡμέτερα δώματα καὶ τέτριπται μέχρι. χαὶ νῦν ἡ τοιαύτη χρῆσις κοινότερον. ( Vers. 616.) Ὅει 

ὥς πέρ.’ πρὸ ὀλίγων ἔνευσεν ἄϊας Φοίνικι, ἐνόησε δὲ Ὀδυσσεὺς, οὕτως ἐνταῦϑα Πατρόκλῳ ἐπ᾽ ὀφρύσι 
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080 γεῦσε σιωπῇ ᾿Αχιλλεὺς, Φοίνικι στορέσαι πυχινὸν λέχος, ὄφρα τάχιστα οἱ πρέσβεις ἐχ λισίης 
γόστοιο μεδοίατο. γνοὺς δὲ ὃ Αἴας φησίν" ἴομεν, χαὶ τὰ ἑξῆς, ὡς χείσεται χατωφέῤῳ. καὶ ὅρα τὸ ἴομεν, 
ῥῆμα δακτυλιχὸν, PEST χανταῦϑα ov; ὡς αὐθυπόταχτον, ἀλλὰ κατὰ ψωνὴν ἐνεστῶτος, ὁδιιοίως 
τῷ, τίομεν, χυλίομεν χαὶ τοῖς ὁμοίοις. Ru 61 7: ) Τὸ δὲ στορέσαι καιρία λέξις ἐπὶ κλίνης. διὸ τρὶς 

| ἐν τῇ ῥαψῳδίᾳ ταύτῃ χρᾶται αὐτῇ διὰ τὸ καίριον. ὕτι δὲ λέγεται καὶ ἐπὶ ϑαλη μι ηὲ ϑαλάσσης ; δῆλον. 
|. ἐστόρεσε γάρ που, φησὶ, ϑεὸς μεγακήτεα πόντον. πρὸ ῥάχεως δὲ xai ἀνϑρακιὰν ἐστόρεσε Πάτρο- 

χλος. ἔστι is ϑέμω τοῦ ῥήματος τούτου στορῶ, 0 ̓συγχόπεν": χαὶ γενόμενον στρῶ μετέπεσεν εἰς τρίτην 
συζυγίαν. ὥς ntp γὰρ τορῶ τορήσω, ἐξ οὐ τὸ ἀντετόρησε, καὶ iy συγχοπῇ rod τρώσω, οὕτω καὶ 
στορῶ στορέσω, ἐξ οὗ τὸ στρῶ στρώσω, οἷον, ὑπὸ δ᾽ ἔστρωτο ῥινὸν βούς" ἐξ οὗ καὶ οἱ βασιλικοὶ grQu- 

10 ται, οἵ Lud μὰ Πέρσαις ἐπλεόναζον. Τὸ δὲ, πυκινὸν λέχος, χαὶ μαλακὴν εὐνὴν ἀνωτέρω ᾿Αχιλλεὺς ὁ ἔφη 
χατὰ Erin Ἀξγγοιαν. ἔπρεπε γὰρ μάλιστα τοιαύτη τῷ γέροντι. Σημείωσαι δὲ ὅτι “μαλακῆς εὐνῆς λεγο- 50 
μένης, χαὶ χώματος δὲ ἤγουν ὕπνου μαλακοῦ, καὶ ἴσως ὑπονοίας ἀναβησομένης εἰς νοῦν, πότερον ἄρα 
τούτοις ἀμφοῖν εἴη μαλακώτερον, dox ἀσφαλῶς τολμῆσαι εἰπεῖν τις δέρματα ὃ ὕπνου μαλακώτερα xara 
ἦϑος ἀφελές. Σημείωσαεν καὶ ὅτι συντελεῖ τι τὸ πυχινὸν λένος πρὸς νόησιν τῆς στιβάδος, & περ στιβὰρ 
μὲν, ὡς ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη, γίνεται παρὰ τὸ στξείβειν, ὃ σημαίνει τὸ χαταπατεῖν, ὡς δηλοῖ xci ἡ παρὰ 
τῷ Σοφοκλεῖ στειπτὴ φυλλάς. πυκινὸν δὲ γίνεται πᾶν τὸ οὕτω στειβόμενον. ( Vers. 618. ) To δὲ. ἐκ 

κλισίης νόστου, ἀχριβῶς ἐῤῥ θη. νόστος μὲν γὰρ γενιχὸν ὄνομα, δηλοῦν καὶ τὸν οἴχαδε εἰς πατρίδα. 

viv δὲ οὐ τοιούτου μέδοιντ᾽ ἂν οἱ πρέσβεις τοῦ ἐκ Τροίας, ἀλλὰ τοῦ ἐκ κλισίας, τῆς τοῦ ᾿Αχιλλέως, εἰς: 

τὰ ἑαυτῶν δηλαδὴ, ὡς δηλοῖ ἐπαχϑὲν uit. ὀλίγα τὸ, παρὰ viec ἔσαν πάλιν. (Vers. 623. sqq.) Ὅτι 

20 ἐπιχειρηματικώτερος μὲν Ὀδυσσεὺς, ὡς ᾿προδεδήλωται, χαὶ, ὡς εἰπεῖν, πρέσβεις ἀχραιφνὴς, αὐτὰ θο 
| γυμνὰ φράζων τὰ πράγματα δίχα, σχετικῆς τινὸς φιλικῆς παρενϑήκης. διὸ οὔτε πείσειν τὸν ᾿Ζχιλλέα 

ἔσγεν, ἀλλὰ καὶ γενναίαν ὁ ̓ “Ιχιλλεὺς ἀντίῤῥησιν ἐφιλοτιμήσατο πρὸς ἐχεῖνον ἐνστήσασϑαι, ἄλλως τε 
| xoi "ἀκμάζοντος αὐτῷ τοῦ ϑυμοῦ xal τῇ ἀναμνήσει τῶν προγενομένων ἐρεϑισϑέντος καὶ ὑπερζέσαντος.77 9 
͵ 0 δέ γε Φοῖνιξ οὐκ ἐπεχείρησε μὲν εἰς πολλὰ, γνησιώτερον δὲ ἐλάλησεν, ἀπό τε ἄλλων δικαίων δρμώμε- 

vog, καὶ οἷα διδάσκαλος ὁμιλῶν, καὶ ἔλεον δὲ κινῶν οἷς περιπαϑῶς ἐφϑέγξατο, καὶ ἱστορίας δὲ δμοιό- 

τητι ἐν τοῖς περὶ Μελεάγρου καταμαλάττων τὸν ὁμιλητὴν μείραχα. διὸ εἰ καὶ μὴ τέλεον αὐτὸν ἔπεισεν» 
| 

| 

| ἤνυσεν ὅμως πλεῖόν τι τοῦ Ὀδυσσέως. τόν te γὰρ βασιλέα ov κύνεον "οὐδὲ avoids, ἀποχαλεῖ, ὡς πρὸς το; 
| τὸν Ὀδυσσέα ἔφη, ἀλλὰ ἥρωα, ὡς καὶ προεῤῥέϑη, ὠνόμασε, καὶ οὐδὲ αὔριον ἀποπλεύσειν λέγει; 

ὅ περ εἶπε πρὸς τὸν Ὀδυσσέα, ἀλλὰ μετριάσας τὸν ϑυμὸν βουλεύσασϑαί φησιν ἅμα ἡμέρᾳ, ὡς χαὲ 
| So αὐτὸ εἴρηται. καὶ οὕτω μὲν αὐτοί. ὃ .íag δὲ μετὰ τοὺς γέροντας δήτορας ἐπιλογικώτερον λαλεῖ xal 
| μαχρολογεῖν ἀφέμενος, ἔχει γὰρ εἰπεῖν χαὶ αὐτὸς γλῶσσαν uiv ἀργὴν, χεῖρα δ᾽ ἔχειν ἐργάτιν, ἐπίτρο- 

gov λακωνίζει xci παῤῥησιαστιχώτερον, ἔτι δὲ xoi καταφοριχώτερον φϑέγγεται. ὅμως δ᾽ ἐν τῷ τέλει 
τοῦ λόγου καὶ εἰς ἱλαρότητα δυσωπεῖ, ἐν ὀλιγίστῳ μέντοι, κα" τὰ λόγον xal αὐτὸ σεμνότητος. ἄναμι- 20^ 
μνήσχει δὲ ὁμοίως καὶ περὲ φιλίας παλαιᾶς τῆς ἄγαν, ὅϑεν καὶ ἐντρέψας τὸν ᾿“ἰχελλέα ποιεῖ ἐπαγγείλα- 
σϑαι, ὡς oU πρὶν εἰς πόλεμον ἐξελεύσεται, πρὶν ἂν “Εχτωρ κτείνων ᾿4ργείους εἰς αὐτὰς τὰς τῶν Μυρ- 

μιδόνων νῆας ἐλεύσηται. Καὶ ὅρα ὅτι τριῶν τούτων ὄντων λόγων καιριωτέρων πρὸς ἀπύόχρισιν τῷ. 
VAM, τοῦ, ἀπελεύσομαι εἰς Φϑίαν, τοῦ, βουλεύσομαι εἰ ἀπελεύσομαι εἴτε καὶ μὴ, καὶ τοῦ, μενῶ: 

690 ἐνταῦϑα ἕως ἂν τόδε γένηται, τοῖς τρισὶ πρέσβεσιν “Ὅμηρος ἕχαστον τῶν τριῶν, ὡς ἐῤῥέϑη, ἀπεμέρισε; 
καϑ' ἕν. τὸ δέ γε xci πεισϑῆναι καὶ εἰς πόλεμον αὐτὸν ἐξελϑεῖν τῷ μεγάλῳ. ῥήτορι. Νέστορι ταμιεύε-" 

4o ται, ὃς ἐν τοῖς ἑξῆς ἀνύσεν αὐτὸ, οὐκ αὐτὸς ὁμιλήσας τῷ AA, ἀλλὰ διὰ μέσου τοῦ Πατρόκλου. 
δευτέρᾳ πρεσβείᾳ οἰκειαχῇ, τὸν Ail κατεργασάμενης. ( Vers. 621.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐκ τῶν τοῦ “ἴαν- 
τος λόγων τῷ μὲν μὴ ἐκ πρώτης ὁδοῦ εἰσακουσϑέντι οἰχεῖον εἰπεῖν χατὰ Αϊαντα τὸ, ἴομεν, οὐ γάρ. 
uot δοκέει μύϑοιο τελευτὴ, τῇδέ: γ "ὁδῷ: ̓χρανέεσϑιαι *: ὅτε δέ τῳ ἀνάγχη ἀγγεῖλαι τινὰ, δυσχερῆ, 60 Og. 

ἂν εἴποι τὸ, ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα χρὴ μῦϑον καὶ οὐχ ἀγαϑύν περ ἐόντα. ἔστι" δ᾽ ἐν τούτοις τὸ, τῇ. 
δέγ ̓ ὁδῷ, οἷά rig προανας ὠνησις Ομήρου δηλοῦσα. δὐμεϑίδως, ὡς δευτέρα ὁδὸς, ὁποία τις ἐν τοῖς So 

ἑξῆς ἣ τοῦ Πατρόκλου, nico: ἂν τὸν ᾿“χιλλέα ἐλεῆσαι τοὺς ᾿“Ιχαιοὺς. προοιμιάσατο δὲ ταῖτα ὁ “ας, 
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ἐνδειχνύμενος μὲν ἐξ ἀρχῆς αὐτῆς, ὡς né πεῖσαι τὸν ἰἀχιλλέα, ἐμφαίνων δὲ ϑαῤῥεῖν εἰς δευτέρας 
φροντίδας; αἱ σοφώτεραί πως xara τὴν παροιμίαν εἰσίν. ὁ δ᾽ αὐτὸς «Αἴας καὶ ἀνηλεῆ τὸν ᾿Δχιλλέα καὶ 

σχέτλιον καλεῖ καὶ μεγαλόϑυμον. qoi γάρ᾽ αὐτὰρ dyes ἄγριον iv σεήϑεσσι ϑέτο με; γαλήτορα 

ϑυμόν" περὶ οὗ προείρηται. ( Vers. 625. 544: ) Καὶ ὅρα τὸ ἔϑετο σύστοιχον ὃν τῷ κεῖται, ἀφ᾽ οὗ 

ὁ χότος παράγεται. εἰταὰ κατασχευάζων τὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως. ἄγριόν φησί" σχέτλιος, οὐδὲ nami 

φιλότητος ἑταίρων, ἤτοι οὐχ ἐπέσερεφδας φιλίας , τῆς, ἤγουν ταύτης, ἡ μὲν παρὰ νηυσὶν ἐτίομεν ἔξο- 

χον ἄλλων, ὃ xci δριμύτητα βαρεῖαν ἐ ἔχειν δοκεῖ, ὡς διὰ φιλίαν δῆϑεν, οὐ μὴν ÓL ἀρετὴν, τιμωμένου 
τοῦ “Ἱχιλλέως αὐτοῖς. xai ὀνειδίζει τὸ ἀνεπίστροφον τιμῆς εἶναι τὸν ᾿Δχιλλέα καὶ διὰ τοῦτο μηδὲ ἐσϑλὸν, 
εἴ πὲρ ἡ τιμὴ κατὰ τὸν τοῦ Φοίνικος λόγον ἐπιγνάμπτει φρένας ἐσϑλῶν, ὅϑεν καὶ ἡ φιλοτιμέα τῷ τῶν 

ἀρετῶν ἐντάττεται ὀρμαϑῷ. εἶτα “αὶ. σκώπτων τὸν ᾿Αἀχιλλέα ὡς πέρα τοῦ δέοντος φιλογύνην φησί" νηλὴς, i0 
áo καὶ μὲν, ἤγουν χαὶ μὴν, τίς τε χαῦΐσι; γνήτοιο φόνοιο ποινὴν ἢ οὗ παιδὸς ἐδέξατο τεϑινειῶτος, καί 

ῥ᾽ ὃ μὲν, ἤγουν ὃ φονεὺς, ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ, 0 ἐστιν ἐχεῖ, πόλλ᾽ ἀποτίσας" τοῦ δέ τ᾽ ἐρητύετας 
gui x«i ϑυμὸς ἀγήνωρ ποινὴν δεξαμένου, ὃ πέρ ἐστι περίφρασις τοῦ, παύεται Ó χόλος μετὰ ποινήν 
σοὶ δέ, φησιν, ἀλληκτόν τε κακόν τὲ ϑυμὸν ἐν στήϑεσσι ϑεὸς ἔϑηκεν, ovy ὑπὲρ ἀδελφοῦ δηλαδὴ 

ἢ παιδὸς τεϑνεῶτος, ἀλλὰ εἵνεκα κούρης οἴης, ὃ ἐστι μιᾶς. νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχομεν ἔξοχα ἀρίστας, 

ἄλλα τε πόλλ᾽ ἐπὶ τῇσιν, ἤγουν σὺν ταύταις. εἶτα χατὰ εἰσβολὴν ἐλέου γοργῶς δυσωπῶν "λέγει" σὶ 

δ᾽ ἵλαον ἔνϑεο ϑυμὸν, αἴδεσσαι δὲ μέλαθρον, ὑπωφόφιοι δέ τοι εἰμὲν, ἤγουν ἐσμὲν, πληϑύος ἐκ 4α- 
ναῶν. προβάλλεται δὲ εἰς παράκλησιν καὶ τὴν φιλίαν, λέγων ὃ καὶ ᾿Δχιλλεὺς gd. ὡμολόγησεν, OTt 
δηλ αδὴ φιλζωζοι τῷ Ande εἰσὶν οἱ πρεσβεύοντες. φησὶ γάρ" μέμαμεν δέ τοι ἔ Soyov ἄλλων κήδιστοί 

^ € ἔμεναι χαὶ φίλτατοι, ὅσσοι Ayotoi, διὰ τὸ χρῆναι ἀναχάμπτειν τὴν ἀληϑῆ φιλίαν. ἐπεὶ γάρ σε παρὰ 

νηυσὶν, ὡς ἐῤῥέϑη, ἐτίομεν ἔξοχον ἄλλων, μέμαμεν, ἤγουν προϑυμούμεϑα, ἐθέλομεν, καὶ αὐτοὶ 
ἔξοχον εἶναί σοι φίλ τατοι χαὶ κήδιστοι, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ πρὸ ὀλίγων λεχϑέντι κεδνότατοι. ὡς καὶ ἐχεῖ 

5o ἐῤῥέϑη. xal γὰρ ὃ κεδνὸς καὶ ὃ κήϊδιστος ex τοῦ si desea παράγονται. ἐπὶ μέντοι γεχροῦ οὔτε TO χεδνὸς 

οὔτε τὸ κήδιστος εἴωϑε λέγεσϑαι, ἀλλὰ χηδεὸς ὡς ἀπὸ τοῦ κηδεύω. οὐχ ἄδηλον δὲ ὅτι καὶ ὁ κηδεστὴς 

Quotav ἔχει τοῖς ῥηθεῖσι παραγωγὴν. ἐκ τοῦ κήδω μὲν γὰρ τὸ κῆδος, ἐξ οὗ 0 χήδιστος. ἐκ δὲ τοῦ κηδέω 

καὶ πλεονασμῷ TOU V χηδεύω ὃ ὡς ἐῤῥέϑη κηδεὸς καὶ ὁ ἐπικήδειος δέ. ἐκ δὲ αὐτοῦ τοῦ κηδέω, ὡς ποιέω, 
xci κατὰ χρᾶσιν κηδῶ, οὗ μέλλων κηδέσω, ὡς τελῶ τελέσω, ὁ χηδεστής. εἰσὶ δέ, φασι, κηδεσταὶ 
oí συνοιχειούμενοι ἀλλήλοις κατ᾽ ἐπιγαμίαν, οἵ τε διδόντες καὶ οἱ λαμβάνοντες. οἱ δ᾽ αὐτοί, φασι, 
χαὶ πηοί. οἱ δὲ τοιοῦτοι xci χῆδος ἀλλήλοις τιϑέναι λέγονται. ὅτε δὲ καὶ κηδῶ χηδήσω τὸ φρον- 
τίσω εὕρηται, προδεδήλωται. ( Vers. 626.) Ὅρα δὲ ὅτι σχέτλιος ἀσυνδέτως εἰπὼν ἐν ἀρχῆ στίχου ἐπή- So 
γαγε, διὰ τί τοῦτο ἔφη, διότι δηλαδὴ δέον ὃν ἀνασχέσϑαι καὶ τλῆναι, ὃ δὲ οὐ μετατρέπεται τῆς ἡμῶν 

φιλίας. καὶ πάλιν δμοίως νηλὴς εἰπὼν ἐπιφέρει: αἰτίαν τοῦ σχώμματος ταύτην" ἀδελφοῦ μὲν γάρ τινε 
φονευϑέντος 7 ἢ) υἱοῦ καταπράττεται τῷ φονεῖ ἕλεος , "Αχιλλεὺς δὲ οὐχ ἐλεεῖ τὸν βασιλέα, διδόντα ποινὴν 

τοσαύτην ὑπὲρ μιᾶς αἰχμαλώτου τῆς ̓ Βρισηΐδος, xai ποινὴν οὕτω πολλαπλασίονα σὺν τῷ καὶ αὐτὴν 
60 ἀποδίδοσϑαι. Ἔχεις. 628.) Ἰστέον δὲ ὅτι ἔϑος παλαιὸν ἣν φονευϑέντος τινὸς ποινὴν ὑπὲρ τοῦ φόνου 

δέδοσϑαι τοῖς συγγενέσιν, εἴ περ ἐθέλοιεν, καὶ τὸν φονέα οὕτω μένειν αὐτοῦ ἐν τῷ δήμῳ. χϑημάτων 
τὸ μὴ φυγεῖν ὠνησάμενον" ἄλλως δέ τοι ἔφευγεν ὃ φονεὺς οὐ πλεῖον ὡς τὰ πολλὰ ἐνιαυτοῦ. 
(Vers. 629.) Καὶ σημείωσαι ὅτε ἐνταῦϑα κυριολεχτεῖται ἡ ποινὴ, qounj τις οὖσα, ὡς διὰ φόνον διδο- 
μένη. καιρίως δὲ λεχϑὲν τὸ, ποινὴν ἐδέξατο, κεῖται χαὶ κατωτέρω κατὰ σχῆμα ἐπιμονῆς ἐν τῷ, ποινὴν 

δεξαμένου. ( Vers. 627.) Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ, ἔξοχον ἄλλων, ἐλλιπές ἐστι" λείπει γὰρ τὸ ᾿Δχαιῶν, διὸ áo 
“ϑοχατωτέρω ἐντελέστερόν ἐστι τὸ, ἔξοχον ἄλλων ὅσσοι ᾿“χαιοί. *( Vers. 628.) Τὸ δὲ, κασιγνήτοιο φό- 

VOLO , ἢ ἀντὶ ἀδελφιχοῦ φόνου χαὶ νῦν, ὡς xci πρὸ βραχέων εἴληπται, ἢ avri φόνου τῶν τινὸς ἀδελ- 

φῶν, καὶ οὐ κτητιχῶς, ὡς ἐχεῖ, τεϑνειῶτα λέγει οὐ τὸν ἁπλῶς ἀλλὰ τὸν διὰ φόνου, κατὰ τὸν ῥηϑέντα 

κασίγνητον. (Vers. 650. ) Ὅρα δὲ χαὶ ὅτι ἀπὸ ὀνόματος τοῦ φόνου ἕτερον νοεῖται. ὄνομα ἢ μετοχὴ 
ἀπὸ κοινοῦ ἐν τῷ. ὃ μὲν ἐν δήμῳ μένει, Ó φονεύσας δηλαδὴ, 5 ὃ φονεύς " xai ὅτι (Vers. 6393.) 
ἐλέανε τὴν ὕβριν ὃ ZMiag ἐν τῷ ϑεόϑεν εἰπεῖν τῷ yid τὸν ϑυμόν. ov γὰρ ἔφη ὡς ἄληχτον ϑυμὸν 
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ἐν στήϑεσσιν ἔχεις, ἀλλὰ ϑεοὶ ἔϑεσαν, ϑεόσδοτον olov εἰπὼν τὸν τοιοῦτον Üvuóv, καὶ ὅμως διὰ τοῦ 
ἄληκτον xoi τοῦ ἔϑεσαν, ὡς καὶ πρὸ βραχέων διὰ τοῦ Üéíro, παράμονον xai ἀπόϑετον κότον καὶ 
μῆνιν, οὐ μὴν ἁπλῶς ϑυμὸν αὐτοῦ κατηγορῶν. (Vers. 631.) 'Ex δὲ τοῦ ἄληκτον ϑυμὸν ἔστι qare- 
θῶς νοῆσαι, ὅτι καὶ τὸ ἐρητύεται ϑυμὸς τῆς κατὰ χόλον χινήσεως καὶ ἀγηνορίας ταὐτόν ἐστι τῷ λήγει. 
οὕτω γὰρ εὐοδοῦται φάναι ἀντιϑετικῶς, ὡς ἐχείνου μὲν ἐρητύεται ϑυμὸς, σοὶ δὲ ἄληκτος 0 ϑυμός. 
ἐρητύειν δὲ κυρίως τὸ διὰ λόγου χωλύειν, ὡς ἀπὸ τοῦ ἔρω ἐρήσω τὸ ἐρωτῶ, ἤδη δὲ καὶ λέγω. τῶν γὰρ 
ὁμωνύμων καὶ τὸ εἴρειν ἐστὶ, δι᾿ οὗ σὺν ἄλλοις καὶ τὸ λέγειν δηλοῦται καὶ τὸ ἐρωτᾶν. ( Vers. 634.) 
Τὸ δὲ τὴν μίαν olov εἰπεῖν ὑποδηλοῖ ὅτι ἀπὸ τοῦ log καὶ ἴα ὁ οἷος καὶ ἡ οἴα παράγονται, ὕτε δηλοῦσι 
μόνωσιν" δύναται δὲ εἶναι τὸ οἴης ἢ ἀντὶ τοῦ μόνης, ἵνα λέγῃ, ὅτε ὁ μὲν βασιλεὺς μίαν τε ἀφείλετο 
καὶ ἐκείνην μόνην" ἄρτι δὲ καὶ αὐτὴν xai ἄλλα πολλὰ δίδωσι. Τὸ δὲ, ἔξοχ᾽ ἀρίστας, διπλῆν ἐπίτασιν 
ἔχει πρὸς πλείω αὔξησιν. ἐπιτατικὸν γὰρ καὶ τὸ ἔξοχα καὶ τὸ ἀρίστας, καὶ ἔστιν ὅμοιον τῷ, or ἄρε- 
στος. ( Vers. 635.) Τὸ δὲ, ἔνϑεο ϑυμὸν ἵλαον, δεξιῶς ὁ εἴρηται, ὡς ἐπὶ τῷ Apis c ὃν ἱλαρὸν ἑαυτὸν 

ϑέσϑαι. οὐ γὰρ ὡς πὲρ ϑεόϑεν ϑυμὸς ὃ μεγαλήτωρ, οὕτω καἀνταῦϑα ἔσται, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐθέλων ἱλεω- 
ϑήσεται. ἀστείως δὲ τὸ νόημα ἔχει, καὶ ἄλλως, ὡς χρεῶν ὃν μὴ κακὸν ϑυμὸν ἐν στήϑεσσι τεϑεῖσϑαι, 
ὅ᾽ ἐστι κότον ϑυμοφϑόρον, ἀλλὰ ϑυμὸν ἵλαον ὃ ἐστι πραῦϑυμίαν ἐντίϑεσϑαι. οὕτω καὶ μέλε μὲν 

κειμηλιωτέον, χολὴν δὲ ov πάνυ τι ἄν" ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν, ἵληϑε, 9 xai ἐν ᾿Οδυσσείᾳ κεῖται, xci αὖ 

πάλιν περιφραστικῶς ἵλαον ϑέο ϑυμόν. (Vers. 656.) Τὸ δὲ, ὑπωρόφιοί ἐσμὲν, σαφήνειά ἐστι τοῦ, 
αἴδεσσαι μέλαϑρον. ὅμοιον γὰρ εἰπεῖν αἴδεσσαι μέλαϑρον καὶ αἴδεσσαι τοὺς ὑπωροφίους ἡμᾶς. ἀλλὰ 
τοῦτο μὲν εὐνόητον, ἐχεῖνο δὲ ὑποδύ σχολον καὶ ὡς οἷά τι αἴνιγμα, οὗ περ ὁ νοῦς τοιοῦτος" αἴδεσσαι 
τοὺς ὑπὸ τὸ αὐτό σοι μέλαϑρον ἱκέτας διὰ τὸν καὶ ἑρχεῖον χαὶ ἐφέστιον καὶ ἱχέσιον. ὕτι δὲ τὸ ὁμόστεγον 

μέγα τοῖς ἀρχαίοις εἰς δυσωπίαν xai τὸ ὁμοτράπεζον, wg xoi τῆς ἑστίας συμπρεσβευούσης, καὶ TOU 
ἑρπείου xoi ἐφεστίου “ιὸς, ἐκδηλότατόν ἐστι. xci τὸν Πρίαμον τοίνυν ὁ ᾿Δἀχιλλεύς mov αἰδέσεται διὰ 

ταῦτα, ἔνϑα καὶ δέδιε μὴ ἀλιτρὸς γένηται λυπήσας τὸν ἱκέτην, αἰδοῖον πάντως ὄντα, ὡς δηλοῖ καὶ 
ἐνταῦϑα τὸ, αἴδεσσαι μέλαϑρον. Τὸ δὲ ἱπωρύφιοι κρᾶσιν ἔχει δύο δ' τὸ ἐντελὲς γὰρ ὑποορόφιοι. τὸ 
δ᾽ αὐτὸ γίνεται καὶ ἐν τῷ ἀχρώρεια καὶ ὑπώρεια xai ἐν ἄλλοις, ὡς καὶ ἑτέρωϑι δεδήλωται. περὶ δὲ 

ὀρόφου εἴρηται σαφῶς ἀλλαχοῦ. Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ, ὑπωρόφιοι δέ τοι εἰμὲν, ἐσχημάτισται. ἣν μὲν 
γὰρ ἁπλοῦν χαὶ κοινὸν εἰπεῖν, αἴδεσσαι μέλαϑρον χαὶ ὄροφον, διὰ τὸ λέγεσϑαι πρός τινων μέλαϑρον 

χαὶ τὸν ὄροφον, εἰ καὶ ἄλλως κυρίως μέλαϑρον τὸ μέσον φασὶ τῆς. στέγης ξύλον τὸ καλούμενον ὑπέρ- 

τονον. χαὶ ἦν μὲν τὸ ἁπλοῦν οὕτως. ὁ δὲ ποιητὴς ἐσχιμιάτισε φράσας x«i ἕτερον νόημα, τὸ, ὑπωρό- 

φιοι ἐσμέν. ὅτι δὲ ὡς ἐκ τῆς ἑστίας καὶ τοῦ ἕρκους, οὕτω xai ἐκ τοῦ μελάϑρου ὁ πᾶς οἶκος vocitat; 

οὐκ ἄδηλόν ἐστι. διὸ Ἀαίδεῖταί τις μέλαϑρον καὶ ὄροφον, εἰ τοὺς ἐντὸς ὕντας αἰδοίους ἡγεῖται καὶ ὡς 30 

xci τοιοῦτοι μὲν οἱ 
ὕστερον ἱπωρύό- 
χαὶ ὅτι τὸ" εἰμὲν 

οἷον ὁμαίμονας, 0 ἐστι, κατὼ τὸν “Σοφοχλὴν, ὁμογενεῖς, διὰ τὸν ἑρκεῖον. Δία. 

ὯΝ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῖς ὀρόφοις ἱστουργοῦντα: φαλάγγια; ὃ ἐστιν ἀράχνιά τινα. ᾿Ιστέον δὲ 

ῥῆμα. πληϑυντιχὸν ὑπαρχτιχὸν ἀναλογώτερόν ἐστι τοῦ ἐσμὲν χαϑ' ᾿Ηρακλείδην γάμενον, ὡς οὐδὲν 

ῥῆμα πληϑυντιχὸν ἐπὶ τοῦ πρώτου σύμφωνον ἔχει πρὸ τοῦ Hu , ἀλλ ἑκάστοτε (ov eva ὡς γοῦν nr: 

δίδομεν, φημὶ φαμὲν, ἴσημι ἴσαμεν, χαὶ συγκοπῇ ἴσμεν, ἐξ οὗ τὸ ἴδμεν, οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον 

εἰμὶ ἐμέν. 4ωριεῖς δὲ πλεονάξουσι τὸ 6, εἰπόντες ἐσμέν. Ὅμηρος δέ, φησιν, ὅταν λέγῃ ἀπήμονες εἰμιὲν, 

προστίϑησι. TO L, ἵνα οὕτω γωνὴεν δίῃ πρὸ τῆς μὲν συλλαβῆς. ( Vers. 637. ) Τὸ δὲ, μέμαμεν, ὃ οὐχ᾽ 

ἂν εἴη πεζολογιχοῦ γραφέως, ἐκ τοῦ μῶ μάσω͵ c il μέμάκαμεν συγκέχοπται: (Vers, 658.) Τὸ δὲ; 

ἔξοχον ἄλλων, ὅσσοι ᾿“χαιοὶ, τ: pne σύγκρισις ἐξ ὁμογενῶν. TO δὲ, ὅσσοι geo, περίφρασίς ἐστι 

τοῦ Aycidy. *(Vers, 610.) Ὅτι ἕκαστον τῶν πρέσβεων οἰχειούμενος, καϑὰ ἔπρεπεν, ὁ ̓ ΑἸχιλλεὺς ἐν- 4o 

τίμως προσεφϑέγξατο, πρόσϑεν ἐκ γενεῆς ὀνομάζων xai αὐτὸς τὸν μὲν Ὀδυσσέα οὕτω" διογενὲς “Ταερ- 
τιάδη, πολυμήχανε ᾿Οδυσσεῦ" τὸν δὲ παιδαγωγὸ ὃν, Φοῖνιξ, ἄττα; γεραιὲ, διοτρεφ ἐς" τὸν δὲ “ἴαντα, 

“7ϊαν διογενὲς, Τελαμώνιε, χοίρανε λαῶν. οἱ δὲ κήρυκες οὐδὲν οὐδόλως προοιηρωνοῦνται. ἀλλ ἀργὰ 

καὶ ri» παρεισάγονται πρόσωπα, ὑποῖο πολλὰ καὶ ὕστερον x«i ὁμοιότητα ποιοῦσιν οἱ σκηλιχοι TI 'χὺν 
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5o δὲ καὶ ἀχϑόμενος ἐπ᾿ αὐτοῖς ὡς κήρυξιν ὀκνεῖ λαλῆσαί τι αὐτοῖς, μεμνημένος, ὡς κήρυχες διεχε ειρί- 693 
σαντο τὴν τῆς Βρισηίδος. ἀπαγωγήν. ( Vers. 641. ) Ὅτι οὐδενὶ τῶν τοῦ Αἴαντος χεφαλαίων, ὡς χαὶ | 

προεῤῥέϑη, 0 ̓ Δχιλλεὺς ἀντιπίπτειν ἀλλ εἰπὼν ὕτι πάντα τί μοι κατὰ ϑυμὸν ἐείσαο μυϑήσασϑαι, ἤγουν 

ἔδοξας εἰπεῖν, προβάλλεται εἰς κώλυμα πειϑοῦς τὴν εὔλογον μῆνιν. φησὶ γάρ᾽ ἀλλά μοι οἰδάνεταε 

χραδίη χόλῳ ὁππότε κείνων μνήσομαι, Og μὲ ἀσύφηλον ἐν ᾿Δργείοισιν ἔρεξεν ᾽Ατρείδης, wg. εἴ τινὰ 

ἀτίμητον μετανάστην. καὶ ἐν τούτοις παύσας τὰ πρὸς τὸν “ἴαντα οἷα συμμετρήσας τὸν λόγον τῇ ἐχεί- | 
vov βυοαχυλογίᾳ, φησὶ κοινῶς" ἀλλ᾽ ὑμεῖς ἔρχεσϑε xai ἀγγελίην ἀπόφασϑε. τίς δὲ ἡ ἀποφατικὴ ἀγγε- , 

δολία; οὐ γὰρ πρὶν πολέμοιο μεδήσομαι αἱματόεντος, πρίν γ᾽ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος * Exrope δῖον ᾿ 
Τυρμιδόνων ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσϑαι κτείνοντ᾽ ᾿Αργείους κατά τε σμύξαι πυρὶ νῆας. ἀμφὶ δέ ó 
τοι τῇ pd κλισίῃ καὶ νηὶ μελαίνῃ Ἕχτορα, καὶ μεμαῶτα, μάχης σχήσεσϑαι ὀΐω. Καὶ ὅρα ὕπως 1 οῃ 
ὃ βραχυλογήσας “ας πλεῖον ἴσχυσε τῶν μαχρὰς ῥήσεις κατατεινάντων, ἀνύσας πεῖσαι μεῖναν τὸν ᾿4χιλ- Ἶ 
λέα. χάρις δὲ ὕμως ἐκείνοις, οἱ τὸν τοῦ ἥρωος ϑυμὸν οἷα καί τινα πύργον ὀχυρὸν πολιορχίᾳ μαχρᾷ ! 
κατειργάσαντο. Φοῖνιξ μὲν γὰρ μέγα ἤνυσεν, ὡς xci προγέγραπται, Ὀδυσσεὺς δὲ, εἰ καὶ μηδὲν ἀνύ- j| 

7816o φαίνεται, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνος ἔρϑασεν ὑπομαλάξαι καὶ κατασεῖσαι αὐ τὸν, εἰπόντα ὡς oU μὲ πείσει Ὶ 
€ βασιλεὺς, πρὶν ἂν ἀποδώσει πᾶσαν λώβην. Σημείωσαι οὖν τὴν τάξιν τῆς ἀντιλογίας. τῶν μὲν γὰρ | 
τοῦ Ὀδυσσέως χεφαλαίων, ὡς καὶ προείρηται, πρὸς ἕν ovx ἀντεῖπεν ὁ Δ χιλλεὺς, τῶν δὲ τοῦ Φοίνικος 
ἑνὶ μόνῳ ἀντέπεσε, τοῖς δὲ τοῦ Δἴαντος πᾶσι συνέϑετο. (Vers. 642. sqq.) Ὅρα δὲ ἐν τῷ, πάντα τί μοι ] 
κατὰ ϑυμὸν, ἐκ περισσοῦ κείμενον τὸ τὶ, ὡς καὶ ἐν τῷ οὔ τι καὶ οὕτω τι καὶ σχεδόν τι καὶ μεγαλωστὶ | 
καὶ νεωστὶ xol ἑτέροις. καὶ ὅτι τὸ ἐείσαο ᾿Αττικῶς ἔχει ἐν τῇ ἀρχούσῃ τὸ é. ἄλλως γὰρ εἴσαο ἐστὶν 
᾿Ιωνικῶς ἀπὸ τοῦ εἴδω κλιϑὲν, O δηλοῖ τὸ δοκεῖν καὶ φαίνεσθαι" χαὶ ὅτι τὸ μέμνημαι πρὸ βραχέων 32 
αἰτιατικῇ συντάξας ἐνταῦϑα yevixij συντάττει, ὁππότε χείνων μνήσομαι, καὶ ὅτι τὸ ἐχείνων πληϑύνας 
κατὰ ϑυμὸν ῥητορικὸν ἐν τῇ ἑρμηνείᾳ τῆς λέξεως οὐ πολλὰ τινα λέγει, ἀλλὴ ἕν, τὸ ἀσύφηλον αὐτὸν ἐν | 

-Aoysiote ῥέξαι, 0 ἐστι ϑεῖναι, ποιῆσαι. ἔστι δὲ τὸ ἀσύφηλον ov πεζὴ ῥητορικὴ λέξις, γίνεται δὲ ἐκ τοῦ 
σοφὸς ἄσοτος χατὰ παραγωγὴν ΩΣ za dioAxog ἀσύφηλος, ὁ ἀδόκιμος καὶ εἰς μηδὲν σοφός" 

10 ἢ παρὰ τὸ ἀσαι ἤτοι βλαψαι καὶ “τὸ φηλῆσαι, χαὶ δηλοῖ, φασὶ, τὸν βλαβέντα καὶ ἀπατηϑέντα. ὕτι 

δὲ τὸ ῥηθὲν φηλῆσαι φηλῶσαι παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἐλέγετο κατὰ τρίτην συζυγίαν τῶν περισπωμένων, 
δηλοῖ χαὶ “Ἰυχόφρων, εἰπών" φηλώσας πρόμον, ἤγουν ἀπατήσας τὸν ἄρχοντα. τὸ δέ ys φηλῶ φηλήσω 
τῶν ὕστερόν ἐστι. διὸ καὶ τὸ, πέποιϑ᾽ ὃ γε φιλήτῃσιν, οὐ διὰ τοῦ ἢ ἔχει τὴν ἄρχουσαν ἐν τοῖς ἄχρι- 
βέσιν ἀντιγράφοις, ἀλλὰ διὰ τοῦ ἰῶτα, καὶ δηλοῖ οὐκ ἀπατεῶνα ὡς ἀπὸ τοῦ φηλεῖν, ἀλλὰ χλέπτην 
παρὰ τὸ ὑφελεῖν, ὡς ἑτέρωϑιε κρειττόνως γέγραπται. ( Vers. 643.) Τὸ δὲ, ἐν ᾿Ἡργείοισιν, 3) ἀντὶ τοῦ 30 

ἐν ἐπηκόῳ δήμου, 1) μᾶλλον παρὰ roig ὁμοεϑνέσιν, ἐφ᾽ οἷς ὥς περ γλυκεῖα ἡ Ae μὴ σύγκρισις, 
οὕτω πιχρὸς ὃ ψόγος. Τὸ δὲ ἔρεξεν οὐκ ἀττικίζεται, ἀλλὰ κοινότερον ἐν ἀδιπλασιάστω ἀμεταβόλῳ ἐχ- 
φέρεται. μυρία δὲ χαὶ ἄλλα ὅμοια παρὼ τῷ ποιητῇ, ἔνϑα τὸ μέτρον ἀπαιτεῖ, (Vers, 654. ) :4είμητον 
δὲ μετανάστην λέγει τὸν ἄτιμον uéroixov , οἷα τῶν μετοίχων ὡς τὰ πολλὰ οὐκ ἐντίμων ὄντων, ὡς νόϑων, 

πολιτῶν, χαϑὰ καὶ ἡ ̓ ἀττικὴ πολιτεία ἐδήλου, ἐν ἡ ξένοι μὲν τὸ μηδὲν σχεδὸν ἦσαν, πεπολιτογραφη- 

μένοι δὲ ὅμως τῶν ἰϑαγενῶν ἐδευτέρευον. Σημείωσαι δὲ ὅτι τε ἡμῖν ἐναντίως “Ὅμηρος λέγει τὸ ἀτίμητος " 
200v γὰρ τὸν πολλῆς τιμῆς ὄξιον κα τὰ τοὺς ὕστερον οὕτω xai αὐτὸς νοεῖ ἀτίμητον, ἀλλὰ τὸν οὔδε-᾿ 

μιᾶς" καὶ ὅτ: ἐκ τοῦ ἀτιμῶ ἀτιμήσω τὴν λέξιν παράγει, 0 περ ἡμεῖς ἀτιμώσω φαμὲν, ὡς καὶ πολλαχοῖ 
σεσημείωται. (Vers. 645.) Τὸ δὲ ἔρχεσϑε καὶ ἀπόφασϑε τὰ πάρισα καλλωπίζων ἐπίτηδες ὃ ̓ ΑἸχιλλεὺς 
ἔϑετο, οἷα φραστιχῶς ἐναγλαϊζόμενος οἷς ἔκρινε σεμνῶς. plódegae δὲ λέξις τὸ ἀπόφασϑε, καὶ δηλοῖ 4o 
τὸν τὴν ὺς ἐπαγόμενον ἀποφατικὸν λόγον τὸ, οὐ γὰρ πρίν γε xoi ἑξῆς, ὡς ἀνωτέρω κεῖται. ( Vers. 646.) 
10 δὲ μεδήσομαι ὡς ἀπὸ περισπωμένου ἐνεστῶτος κεχίνηται τοῦ μεδῶ μεδήσω. ὡς αἰδῶ αἰδήσω ἐ ἐπὶ ἐν- 

τροπῆς, ὅϑεν ὃ αἰδήμων, χαὶ ἐδῶ ἐδήσω, ἐξ οὗ ἐδητὺς ἡ βϑοῶσις, καὶ μειδῶ μειδήσω τὸ γελῶ. ὃ yao 

μέδω βαρύτονος ἐνεστὼς, ἐξ οὗ καὶ ὃ κατ᾽ ἀρχήν τινα μέδων γίνεται, ὡς φροντιστιχὸς ὧν- τῶν ἀρ- 
χομένων καὶ βουλευτιχὸς, οὐ δύναται οἰχεῖον ἔχειν μέλλοντα, οἷον ὡς ἄδω ἄσω, οὕτω καὶ μέδω μέσω, 
διὰ συνέμπτωσιν τὴν πρὸς τὴν δοτικὴν τοῦ μέσου, ὥς περ οὐδὲ τοῦ ἔδω ἔσω μέλλων ἐστὶν, ὡς ἂν μὴ 
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συνεμπίπτῃ TQ ἔσω ἐπιῤῥήματι. τὰ δὲ τοῦ "Ezrogog ἐπαινετιχὰ πρὸς λύπην τῶν πρέσβεων καὶ τοῦ 
βασιλέως, ἐξαίρων ἐκεῖνον, εἶπεν ὁ ̓ αἰχιλλεύς, ( Vers. 649.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἐν τῷ, κατά rt σμύξαι 
πυρὶ νῆας, ἔχει τε πρόσκομμα i μέχρις αὐτοῦ εὔοχδος ᾿Αχίλλειος φράσις. ἦν γὰρ τὸ πάντῃ ὀρϑὸν 20 
εἰπεῖν, κατά τὲ σμύξαντα, πρὸς ἀκολουϑίαν τοῦ κτείναντα, 0 προσεχῶς ὄπισϑεν κεῖται" ἢ γοῦν γοη- 
τέον ἀπὸ κοινοῦ τὸ πρὶν καὶ τὸ ᾿Αργείων, ἵνα λέγῃ, πρὶν σμύξαι πυρὶ νῆας ᾿Αργείων" ἢ ῥητέον ὡς ἐξ 
ὀρϑοῦ πρὸς τὸ, Μυρμιδόνων ini τὲ κλισίας καὶ νῆας ἱχέσϑαι, συνετάγη καὶ τὸ, χατασμύξαι πυρὶ 
νῆας, ἵνα εἴη κατ᾽ εἰρωνείαν συγχωρῶν ὁ ἥρως τῷ “ἔκτορι καὶ Μυρμιδονιχάς τινας καῦσαι γῆας, οὐ 
μὴν καὶ τὴν ἑαυτοῦ. ἐκεῖ γὰρ ἐξ ἀνάγκης ὁ “Εχτωρ σχήσεται. ἔστι δὲ σμύξαι τὸ καῦσαι, ἢ καπνὸν 
ἐκ πυρὸς ἀναδοῦναι, 0 καὶ τύφεσϑαι λέγεται. ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ τὸ, χόλον ὑποσμύχειν ἢ φϑόνον, εἴλη- 

10 πται. ἐκεῖϑεν δὲ καὶ τὸ σμυγερὸν ἤτοι ἐπίπονον ὡς ἀπὸ μέσου παρακειμένου, ἢ δευτέρου ἀορίστου τοῦ 
| ἔσμυγα καὶ écuvyov. (Vers. 651.) Τὸ δὲ μάχης σχήσεσϑαι " Exrope. εἰρωνικῶς καὶ εὐφήμως ἢ καὶ 
| 693 ἐπιειχῶς εἶπεν ὃ ̓ “Ιχιλλεύς. ἄλλως γὰρ οὐκ ἂν ὥκνησεν εἰπεῖν ἀμφὶ τῇ αὐτοῦ κλισίῃ πεσεῖν τὸν "Exroga; 

ἔνϑα ὅρα καὶ ὅτι πάλιν δοτικῇ συνέταξε τὴν ἀμφὶ πρόϑεσιν, καὶ ὅτι δι᾿ ἀντωνυμίας δυνάμενος τὸν 
προσεχῶς ῥηθέντα “Εχτορω δηλῶσαι, ὅμως ἐχφωνεῖ αὐϑις αὐτὸν οἷα γέμων αὐτοῦ καὶ χαίρων τῇ προ- 
φορᾷ τοῦ τοῖς πρέσβεσι μισουμένου ὀνόματος. (Vers. 641.) ᾿Ιστέον "δὲ καὶ ὅτι ἀνθρώπου λόγος νοοῦντος 4o 
μὲν τὸ δίκαιον, ϑυμουμένου δὲ, τὸ, πάντα τί μοι κατὰ ϑυμὸν καὶ ἑξῆς ἕως τοῦ μγνήσομαι, ὡς προγέγρα- 

| πται. (Vers. 653.) Ὅτε καινόν τι σχῆμα καὶ ἐνταῦϑα τὸ, οἱ δὲ ἕκαστος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον, 
| σπείσαντες , παρὰ νῆας ἴσαν πάλιν, ἤγουν ἀπήεσαν, ὡς ταὐτὸν ὃν εἰπεῖν, οἱ δὲ ἀπηέσαν xci ἕκαστος 

ἀπἤεσαν. χεῖται δὲ καὶ ἀλλαχοῦ τὸ τοιοῦτον σχῆμα παρὰ τῷ ποιητῇ, καὶ ἕτερον δέ τι καινοπρεπὲς συμπα- 
| 20 ράκειται σχῆμα τοιοῦτον" ( Vers. 654.) Πάτροκλος δ᾽ ἑτάροισιν ἰδὲ δμωῇσι χέλευε Φοίνικι στορέχσαι 50 
| πυκινὸν λέχος. αἱ δ᾽ ἐπιπειϑόμεναι στόρεσαν λέχος ὡς ἐχέλευεν. οὐ γὰρ ὡς παρὰ Καλλιμάχῳ ἐν τῷ, Λοῦ- 
| σαν καλαὶ καὶ AnoAAov, olg ἐγὼ σπένδω, οὕτω xai ἐνταῦϑα τὸ ἀῤῥενικὸν γένος ἐπεχράτησεν, ἀλλὰ τὸ 
| ϑηλυκόν" τάχα, φασὶ, διότι ἐπιτηδειότεραι πρὸς τὴν τοιαύτην ὑπηρεσίαν αἱ γυναῖχες. rà πολλὰ μέντοι 
| ἐν συντάξεσιν ἀρσενικῶν καὶ ϑηλυκῶν ἐπικρατεῖν φασὶ τὸ ἀρσενικόν" ἔστι δὲ ὅτε οὐθέτερον, ὡς καὶ iv 

τῷ, σελήνην xci ἀστέρας, ἃ σὺ ἐθεμελίωσας. Ὅρα δὲ ὅτι ἀνὰ δὶς ἔφη ἐν τοῖς ῥηθεῖσι τὸ ἐκέλευσε χαὶ 
τὸ στορέχσαι καὶ τὸ λέχος, εἰπὼν, Πάτροχλος κέλευε στορέσαι πυχινὸν λέχος, χαὶ, στόρεσαν λέχος ὡς 60 

| ἐχέλευε" xci-0TL οὐ μόνον ἥκοντες εἰς “ἰχιλλέα οἱ πρέσβεις ἔσπεισαν, ἀλλὰ xol μετὰ πρεσβείαν σπεί- 

σαντὲς ἐπανῆλθον, ἐνδεικνύμενοι δεῖν ἀεὶ τιμάσϑαι τὸ ϑεῖον. (Vers. 653.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι "τὸ ἴσαν782 
δηλοῖ μέν ποτε xai γνῶσιν ὡς ἐν τῷ, τὰ δ᾽ οὐκ ἴσαν ὡς ἐτέτυκτο" ἐνταῦϑα δὲ τὸ ἐπορεύϑησαν σημαίνει. 

So xai εἰ μὲν χλίνεται ἀπὸ τοῦ εἶμι τὸ πορεύομαι τοῦ γραφομένου διὰ διφϑόγγου, ὑπάγεται κανόνι τῷ 
βουλομένῳ τὰ εἰς μὲ ἐπὶ τῶν πληϑυντιχῶν καὶ παϑητιχῶν συστέλλεσθαι, εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ ἷμι τοῦ γρα- 

694 φομένου ἐν τῇ παραληγούσῃ διὰ τοῦ v, διφορεῖται γὰρ τὸ εἶμι κατὰ τοὺς τεχνικοὺς, αὐτόϑεν ἔχει τὸ ἴ, 
ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ἴτην ἀντὶ τοῦ ἐπορεύϑησαν καὶ εἴ τι ἄλλο "τοιοῦτον. (Vers, 657.) 10 
Ὅτι δηλῶν οἷον ἦν τὸ προσεχῶς ῥηϑὲν λέχος φησί" κὠώεά τε ῥῆγός τε λίνοιό τε λεπτὸν ἄωτον. καὶ ὅρα 
τὴν τῶν ἡρωιχῶν στρωμάτων εὐτέλειαν. εἰσὶ δὲ χώεα μὲν δέρματα εὐθετηϑέντα εἰς τὸ κεῖσϑαι, οὗ εὐ- 
ϑεῖα οὐ μόνον κῶας ἀλλὰ καὶ κῶος, ἐξ oU χώεα, ὡς τείχεα, βέλεα " οὕτω καὶ ὕδας καὶ ὕδος καὶ γῆρας 
καὶ γῆρος, ὅϑεν οὐ μόνον τὸ γηροτροφεῖν ἀλλὰ καὶ ὃ παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ γηροβοσχός. ῥῆγος δὲ, οὗ 
καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ χρῆσις, ὡς μέν τινες, τὸ σαγίον διὰ τὰ ῥήγματα τῶν χροσσῶν, ὡς δὲ ἕτεροι, τὸ 
βαπτὸν ὕφασμα παρὰ τὸ ῥῆξαι, ὃ ἦν βάψαι παρὰ τοῖς παλαιοῖς. λίνου δὲ λεπτὸν ἄωτον σχέπασμά 20 

ᾷο τι σινδονοειδές. ἔστι δὲ ἄωτον τὸ οἱονεὶ ἀπάνϑισμα καὶ κάλλιστον, ὥς πὲρ καὶ οἱὸς ἄωτον, ὅσον τοῦ 
ἐρίου ἔκκριτον. περὶ δὲ τούτου κρειττόνως ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν γέγραπται. “Ὅτι γεροντικὸν xotunuc 

δηλοῖ τὸ, ἔνϑ' ὁ γέρων κατέλεχτο καὶ ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν, ( Vers. 659.) Ὅτι οἴκου μὲν οἰχεῖον inicerov 
τὸ εὔδμητον ἤτοι εὐδόμητον, κλισίας δὲ μάλιστα τὸ εὔπηκτον διὰ τὸ εὐπαγὲς τῶν ἐρειδόντων αὐτὴν 
ξύλων. ᾿Αχιλλεὺς οὖν εὗδε μυχῷ κλισίης εὐπήκτου. οὕτω που xai πηχτὸν ἄροτρον λέγεται. δῆλον δὲ ὅτε 
xci μέγαρόν που εὔπηχτον, ὥς πὲρ Xu εὔτυκτον. ληπτέον δὲ xar& νοῦν ἐνταῦϑα καὶ τὸ, πηχτῶν 

κλιμάκων ἐνήλατα, εἴτ᾽ οὖν βαϑμίδας, αἱ τοῖς ἑκάτερϑε μηροῖς τῶν πολεμιχῶν κλιμάχων ἐνεί- 
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θονται. (Vers. 660.) Ὅτι ἀφαιρεϑεὶς τῆς Βρισηίδος ὁ Agde τῇ ““εσβίᾳ ἐχρᾶτο Διομήδη. φησὶ 
50 γάρ' τῷ δ᾽ ἄρα παρκατέλεκτο γυνὴ, τὴν «Ἱεσβύκϑεν ἢ 1763 Φόρβαντος ϑυγάτηρ, Διομήδη χαλλυι- 

πάρῃος, ἐφ᾽ 9 καὶ αἴνιγμα σύγκειται οὕτω πως ἔχον εἰς νοῦν ὅτι τὸν “χτορα Διομήδης ἔχτανεν ἀνὴρ, 

ὃ ἐστιν ᾿Δχιλλεὺς, ὃ τῆς Διομήδης ἀνήρ. καὶ ὅρα xci νῦν ὅτι καλλιγύναικα χαὶ τὴν προϊστορηϑεῖσαν 

“έσβον οἶδεν ὃ. ποιητὴς, Oc καὶ τὰς διδομένας τῷ Apis ἑπτὰ γυναῖκας «Τεσβίδας λέγει , αἵ κάλλει 

ἐνίκων ἐπὶ πᾶσαν γῆν. ( Vers. 662. sqq. δὰ Tav£ov δὲ ὅτι καιρία λέξις ἐπὶ κοιμωμένων τὸ λέγεσθαι, 

ἀφ᾽ ἧς καὶ τὸ λέκτρον καὶ τὸ λέχος καὶ ἀλέκτωρ τὸ ξῷον. καὶ ἠλέχτωρ ἥλιος. διὸ xci Ὅμηρος 
ἐπιμένων αὑτῇ λέγει" ἔνϑ' ὃ γέρων κατέλεκτο" χαὶ, τῷ δ᾽ ἄρα παρκατέλεχτο γυνή" καὶ, Πάτρο- 
χλος ἐλέξατο. ἵνα δὲ μὴ προσκορὲς εἴη τὸ τῆς ἐπιμονῆς, χρᾶται καὶ ἐλλείψει ἐνταῦϑα κατὰ τὸ τοῦ 

ἀπὸ χοινοῦ σχῆμα, εἰπών" πὰρ δ᾽ ἄρα καὶ τῷ, Ἴφις ἐύζωνος, ἤγουν παραχατέλεχτο δὲ καὶ τῷ Πα- 1o 
τρόκλῳ ἡ Σκχυρία φις, ἤγουν i ἀπὸ Σχύρου γήσου, ἣν αἰπεῖαν λέγει ὁ ποιητὴς χαὶ Ενυέως πτο- 
λίεϑρον, βασιλέως δηλονότι τινός. φησὶ γάρ" Ἶφις ἐύζωνος, τήν οἱ πόρε δῖος ᾿ἀχιλλεὺς 3 Σαῦρον 

ἑλὼν αἰπεῖαν, ᾿Ενυῆος πτολίεθρον. «“υχόφρων δὲ ἐντεῦϑεν λαβὼν αἰγίλιπα ταύτην φησὶν, 0 πὲρ ἔοικε 

ἀρ πρὸς τὸ αἰπεῖαν. ὁμώνυμος δὲ τῇ ὕλῃ νήσῳ ἡ πόλις, ὃ καὶ ἐπὶ ἄλλων πολλῶν φαίνεται. "ταύτην 
τὴν νῆσον πρὸ τῆς ἁρπαγῆς τῆς ᾿ Βλένης κατά τινας 1) καὶ μετ᾽ αὐτὴν ἐπιχειρήσασαν ἀποστῆναι τῆς 
τοῦ Πηλέως ἀρχῆς. 7) μὴ βουλομένην συμμαχίαν παρασχεῖν ἐπιστρατεύσας εἷλεν AA. ἔνϑα χαὶ Δηι- 
δαμείῳ τῇ τοῦ «Τυχομήδους συνελϑὼν ἐγκύμονα πεποίηκεν, ἐξ ἧς ὃ Νεοπτόλεμος. εἰ δὲ ἀληϑῆ ταῦτα, 
λέγεται δὲ καὶ ὅτι δέκα ἔτη διήγαγον" Ἕλληνες τὸ στράτευμα, συναγείροντες, ὡς εἶναι εἴκοσιν ἔτη ἀπὸ τῆς 

“Ἐλένης ἁ ἁρπαγῆς ἕως ἁλώσεως Τροίας. ἀπορεῖν ἔστιν͵ εὐλόγως, πῶς νεώτατος ἐστράτευσεν εἰς Τροθίαν 

ὁ ̓ Δχιλλεὺς καὶ νήπιος, οὔπω εἰδὼς πολέμου κατὰ τὸν λόγον τοῦ Φοίνικος, πῶς δὲ καὶ πρὶν ᾿ Ελένην 20 

ἁρπαγῆναι ἀριστείειν εἶχε καὶ σὺν τῷ Πατρόκλῳ τὴν ἀποστατήσασαν Σχῦρον πολιορχεῖν. ἕτεροι δέ 
φασι τὸν AAA εἰρηνικῶς τε καταδραμεῖν τὴν Σ᾽χῦρον καὶ λάφυρα ἐχεῖϑεν λαβεῖν. τὴν μέντοι ἐν 
Σχύρῳ κρύψιν τοῦ ᾿Αχιλλέως καὶ τὴν ϑηλυστολίαν καὶ τὴν ἐν τῇ γυναικωνίτιδι διαϑαλάμευσιν καὶ 
τὸν ἐκ τοῦ Ὀδυσσέως ἔλεγχον παντελῶς ἀγνοεῖ, φασὶν, 0 ποιητὴς . οὔτε κατηναγκασμένως τὸν Apc 
πλεύσαντα εἰδὼς. ἀλλ᾽ ὑπὸ πρέσβεσιν ἐσταλμένον παρὰ τοῦ πατρὸς, οὐδὲ μὴν ὑπὸ τῷ τοῦ Aycucuvo- 

So vog ὄντα σχήπτρῳ. περὶ δὲ τῆς νήσου Σχύρου καὶ ἐν τοῖς τοῦ "περιηγητοῦ εἴρηται. Ἕτεροι δὲ XaUgov 
οὐ νῆσον ἐνταῦϑα νοοῦσιν, ἀλλά τινα πόλιν τῆς νῦν μὲν Φρυγίας, πάλαι δέ ποτε Κιλικίας, ἣν πορ- 
ϑήσας ὡς xol ἄλλας ὃ ̓ Αχιλλεὺς ἐκεῖϑεν τὴν Διομήδην ἔχεν λαβών. Σημείωσαι δὲ ὅτι παροιμία φέρεται 
ἀπὸ τῆς νήσου Σιχύρου τὸ, ἀρχὴ Σ᾽ χυρία, ἐπὶ τῶν εὐτελῶν xci μηδὲν λυσιτελὲς ἐχόντων, ἀπὸ Θησέως 
ληφϑεῖσα, ὥς φησι Παυσανίας, ἐπειδὴ ἐπιϑέμενος τῇ “Τυκομήδους ἀρχῇ καὶ πειρῶν τὴν γυναῖχα ἐχεί- So 
vov καταχρημνισϑείη, ὡς xci “Ἰυχόφρων ἱστορεῖ. λέγει δὲ xal ὅτι ὀστρακισϑῆναι πρῶτον ᾿4ϑήνησι 
Θησέα ἱστορεῖ Θεόφραστος. ( Vers. 666.) Ὅτι χρυσέοις κυπέλλοις υἷες Age τοὺς πρέσβεις ἐπανελ- 

ϑόντας δειδέχατο, τουτέστιν ἐδεξιοῦντο, ἄλλοϑεν ἄλλος ἀνασταδόν. οἰκεῖος δὲ ὁ λόγος ἐπὶ φιλορο- 

σύνης δεξιωτικῆς. ὃ ὅρα δὲ κανταῦϑα ὡς τὸ δεδέχατο ἐπένϑεσιν τοῦ ὦ ἔσχεν ὁμοίως τῷ δεικανόωντο καὶ 
δειδίσκετο ἀντὶ τοῦ ἐξερόβει καὶ ἑτέροις πολλοῖς διὰ δαχτύλου ἀπαρτισμόν. δῆλον δὲ ὅτι ἐκ τοῦ δέδεκτο 
τρίτου ἑνιχοῦ τὸ δεδέχατο ᾿Ιωνικὸν γίνεται. ( Vers. 667.) Τὸ δὲ ἀνασταδὸν ὑπὸ ἀναλογίαν πίπτει τὴν 
τοῦ παρασταδὸν καὶ τῶν ὁμοίων, ὧν ἔκ τινος τὸ συστάδην γενέσϑαι δοχεῖ. ( Vers. 669. ) Ὅτι πολύαι- 

60 vov τὸν Οδυσσέα ὃ βασιλεὺς καλεῖ χαὶ μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, χαϑὰ καὶ τὸν Νέστοξρα μέγα χῦδος 
-ἠχαιῶν ἐ ἐρεῖ ἐν τοῖς ἑξῆς. πάντως δὲ οὐκ ἂν ὃ μέγας dios δικαίως φιϑονησῃ τῷ Ὀδυσσεῖ πρώτῳ ἐρωτω- 
μένῳ ὑπὸ τοῦ βασιλέως περὶ τῆς πρεσβείας, ὁμολογοίη γὰρ ἂν καὶ αὐτὸς προφέρειν αὑτοῦ τὸν Οδυσσέα 4ο 

τὰ y& εἰς τὸ ῥητορεύειν, ἄλλως μέντοι εἰπεῖν ἀνϑρωπίνως ; ἔχοι ἂν τὸ πρᾶγμα φϑόνον,  καϑάπερ 
κατωτέρω ὑπεμφαίνεται. ἐρωτᾷ δὲ ὁ βασιλεὺς περὶ ᾿Αχιλλέως" sm ἄγε, ὦ τοιέδε Ὀδυσσεῦ, ἢ ὃ E 
νήεσσιν ἀμυνέμεναι δήιον πῦρ ἢ ἀπέειπε, xoi ἑξῆς, ὡς εὐϑὺς ῥηϑήσεται. (Vers. 670.) καὶ ὅρα ὡς 695 

δϑχάνταῦϑα δυνάμενος εἰπεῖν, ἡ ἐθέλει, € ὅμως ποιητικώτε ὅρον ἔφρασεν , ὡς ἔϑος "αὐτῷ ἐπενϑ εὶς τὸν ῥὰ 
σύνδεσμον συναλειπτικῶς. Ἰστέον δὲ ὡς, εἰ οὕτω πολύαινος ὃ Οδυσσεὺς, “καλῶς ἄρα τὸν πλείω ἔπαι- 
γον παρῃτήσατο ἐν τῷ, μή τ᾽ ἄρ μὲ ux αἴνεε, ( Vers. 669.) Τὸ δὲ, εἴπ᾽ ἄγε, μετριχὴ, φράσις ἐστί. 
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ἄλλως γὰρ ἄγε εἰπὲ φαμέν. ( Vers. 67 1.) Ὅτι i ἐπὶ TOU διὰ χόλον ἀπειπαμένου βοηϑῆσαι ἢ ἢ ἁπλῶς ὦ ὠφε- 
λῆσαι οἰχεῖον εἰπεῖν τὸ ἀπέειπεν, χόλος δ᾽ ér ἔχει μεγαλήτορα ϑυμόν. εἰ δὲ καὶ δῶρά τις λαμβάνων ἔχ 

τινος οὗ πραὔνεται , καλὸν εἰπεῖν v0, κεῖνός y οὐκ ἐϑέλει “σβέσαι χόλον, ἀλλ᾽ ἔτι “μᾶλλον πιμπλάνεται 
μένεος , σὲ D ἀναίνεταν 102 σὰ δῶρα. (Vers. 674.) Koi o 0ga: τὸ σβέσαι χόλον, πάνυ ἀσφαλῶς λεχϑέν: 
πῦρ γὰρ οἷον ὃ ϑυμός. ων 675.) To δὲ πιμπλάνεται ὃ ὅμοιον τῷ οἰδάνεται" ἄμφω γὰρ παρῆκται 
τὸ μὲν. éx TOU οἰδῶ, τὸ δὲ ἐκ τοῦ πιμπλῶ, οὗ παραγωγὴ χατὰ τὸ fuum. πρῶ γὰρ ὡς πλῶ, καὶ διπλα- 
σιασμῷ πιπρῶ ὡς πιπλῶ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ V καὶ παραγωγῇ πίμπρημι, καϑὰ χαὶ πίμπλημι. Τὸ 
δὲ, ἔτι μᾶλλον πιμπλάνεται, μένεος, παραφράζων ὁ 0 Διομήδης ἐ ἐρεῖ, νῦν δέ μιν πολὺ μᾶλλον ἃ ἀγηνορίαις 
ἐνῆκας. περὶ δὲ Arias ταῦτα πάντα. καὶ τῷ ὄντι ὃ μεγαλόϑυμος ἀνὴρ “παραχαλούμενος i ἐν ταῖς τῶν τὸ 

10 ἐχϑρῶν δυσπραγίαις ἐ ἐπὶ πλέον αὔξει τὸν ϑυμόν. (Vers. 671.) Ioréov δὲ ὅτι, εἰ uiv μεγαλήτορα ϑυμὸν 
νοήσει τις τὸν μεγαλόψυχον, ἔχει τι ἀδολεσχίας τὸ εἰπεῖν “μεγαλόψυχον ψυχήν" εἰ δὲ τὸ ἦτορ κἀνταῦϑα 
ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐπὶ καρδίας, Ang, εὐοδοῦται μᾶλλον ὃ 0 νοῦς, ivo λέγῃ ϑυμὸν μεγαλοχάρδιον. Ἵστέον 
δὲ καὶ ὅτι ὃ Ὀδυσσεὺς ix τῆς πρεσβείας ἐπανελϑὼν μόνα πρὸς τὸν βασιλέα συνελὼν λέγει ἅ περ αὐτὸς 
ἐξ ̓ Αχιλλέως à ἤκουσεν, οἷα καὶ ὀχνῶν, ὡς εἰκὸς, τὰ πρὸς τοὺς ἄλλους ῥηθέντα εἰπεῖν διὰ τὸ ἐκείνων, ὡς 
ἐῤῥέϑη, ἐν τῇ πρεσβείᾳ ἀνυστιχώτερον' ἐκεῖνοι γὰρ τὸν ᾿Δ΄χιλλέα μᾶλλον τοῦ Ὀδυσσέως χατειργάσαντο 
εἰς πειϑώ. καὶ οὕτω μὲν ᾿Οδυσσεύς. ὁ Αἴας δέ, φασι; σιωπᾷ τὰ πρὸς αὐτὸν λαληϑέντα, ἵνα μὴ 

ἀγαϑὰ ἐλπίσαντες οἱ Ἕλληνες ἀναπέσωσιν, ἀλλ᾽ ἐλπίδας μὴ ἔχοντες εὐψυχότερον ἀγωνίσωνται. τυχὸν 
δὲ χαὶ διὰ τὸ τὰς ὑποσχέσεις ἑτεροίας λαλ qvos τοῖς τρισὶ πρέσβεσιν οὐ ϑέλει προσέχειν τοῖς τοῦ Auá- 

λέως λόγοις » nodMufiovkiav καταγινώσχων αὐτοῦ, καὶ μᾶλλον ὅτι οὐδὲ ὡρισμένον καιρὸν ἤκουσεν, 
| 20 ἀλλὰ ὡς ἐμπαίζων εἰρωνικῶς τότε ἀντιστῆναι τρόπον τινὰ εἶπεν -Αχιλλεὺς τῷ Ἕκτορι, € ὅτε μηκέτι εἰσὴν 

οἱ Ἕλληνες. ἔφη ᾿γὰρ, τότε uc λήσειν αὐτῷ τοῦ πολέμου , ὅτε Ἕκτωρ εἰς τὰ τῶν Μυρμιδόνων en, 20 

0 περ οὐχ ἂν γένοιτο, εἰ μὴ τοὺς ἄλλους ἐ ἐχφροντίσῃ ᾿Αχαιοὺς ὃ Ἕχτωρ. χαὶ ἄλλως δὲ σιγᾷ ὃ tag, οἷα 

βαρυνϑεὶς ἐπὶ τῷ ̓ ΑΙχιλλεῖ, διὸ καὶ ἐν τῇ πρεσβείᾳ οὐ πολλὰ ἐλάλησεν" ἴσως δὲ καὶ βαρυϑυμήσας, ὅτι 
| μὴ πρῶτος αὑτὸς ἀλλ Ὀδυσσεὺς ἡρώτηται μετὰ τὸ ἐπανελϑεῖν, ἤδη δέ που χόλῳ βαρυνϑεὶς οἷος αὐ- 

τὸς, καὶ διότι εἶπεν ᾿Οδυσσεὺς, οὐχ᾽ ὅτι εἰσὶ καὶ οἵδε εἰπεῖν, ἅ περ ἐξ ̓ Αχιλλέως ἤκουσαν, 0 πὲρ χαὶ 
ἐχρῆν, ἀλλὰ τάδε; «εἰπέμεν, & ἃ nep ἐγὼ δηλαδὴ ἔφην, 0 δὴ μυκτῆρα τινὰ ἔχει, ὡς τοῦ «“ἴαντος μὴ ἔχοντός 
τι ἄλλο παρὰ ταῦτα εἰπεῖν. ἐχεῖνο δὲ καὶ μάλιστα ἐνταῦϑα σχοπητέον, ὡς ὃ Ὀδυσσεὺς αὐτὸ ἐκεῖνο av- 

τιχρὺυς εἶπε, τὸ πᾶν τῆς πρεσβείας ἀποτέλεσμα, τὸ, οὐ ϑέλει σβέσαι χόλον. χἂν γὰρ διάφορα τὰ τῶν 
ὑποσχέσεων, κἂν μέλλῃ σβέσα: τὸν χόλον ὃ ̓ Αχιλλεὺς, ἀλλὰ τὸ μὲν μέλλον ἶσον ἀπραξίᾳ κρίνει καὶ 

So ὃ Ὀδυσσεύς. ἐχεῖνος δὲ οὔπω τὸν χόλον ἔσβεσε, διὸ καὶ ὃ Zing τέλεον σιγᾷ, ὡς τοῦ Ὀδυσσέως εἰπόντος 
ἐν ὀλίγῳ τὸ πᾶν. οἱ κήρυκες δὲ οὐδὲ ἐνταῦϑα λαλοῦσι. (ri γὰρ ἂν καὶ ἐλάλησαν; (Vers, 684.) ᾿Ιστέον 
δὲ ὅτι τοῦ βασιλέως, καϑὰ δεδήλωται, τὸν Ὀδυσσέα πρῶτον ἐρωτήσαντος, ἐχδυόμενος, O0 φασι, τὸν 
Ἀἐντεῦϑεν φϑόνον ὃ Ὀδυσσεὺς ἐπιφέρει τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ λεχϑεῖσι τὸ, εἰσὶ καὶ οἵδε τάδ᾽ εἰπέμεν, οἵ μοι So 
ἕποντο, εἰ καὶ μηδὲν ἐκεῖνοι ἐλάλησαν, ὡς ἐῤῥέϑη προσεχῶς. τοῦτο δὲ διὰ τὸν “ἴαντα μόνον εἰπεῖν 
ἔοικεν. ὁ μὲν γὰρ Φοῖνιξ ἄπεστιν, οἱ δὲ κήρυκες μηδέν τι προσφωνηϑέντες τί ἂν xci λαλήσωσιν; ἐν 
τούτοις δὲ φράζων Ὀδυσσεὺς, & περ ἐκ τοῦ ᾿Αχιλλέως. ἤκουσε, δηλῶν δὲ καὶ τὸ αἴτιον τοῦ μὴ καὶ τὸν 

(φοίνικα συνεπανελϑεῖν, τὸ καταλέξασϑαι δηλαδὴ αὖϑι; χαϑάπερ ᾿ἀχιλλεὺς ἀνώγει, λέγει χαὶ ἀπει- 

λὴν ᾿ἀχιλλέως τὸ, αὔριον ἀποπλεύσεσϑαι. φησὶ γάρ" (Vers. 678. ) αὐτὸς δ᾽ ἠπείλησεν ἅμ᾽ ἠοῖ φαι- 
νομένῃφι γῆας ἐὐσέλμους ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν. χαὶ μὴν οὐκ ἔφη ὁ ἥρως χαὶ νῦν, ὡς ἀπειλή σω δέ τοι ὧδε, 

áo ἀλλ ἡ τοῦ Ὀδυσσέως ῥητοριχὴ οὕτως ἔγνω φράσαι 0 περ ἦν. (Vers. 694.) Ὅτι ἀκούσας Διομήδης ὡς 

πιιιπλάνεται μένεος ἔτι μᾶλλον ὃ ̓ ἀχιλλεὺς, καὶ ὑπερπαϑήσας τοῦ "βασιλέως, ὄψε γεν μετέειπε" μὴ 4o 

ὄφελες λίσσεσϑαι ἀμύμονα Πηλείωνα; μυρία δῶρα διδούς. ὁ δ᾽ ἀγήνωρ ἐστὶ χαὶ ἄλλως" νῦν αὖ μιν 

πολὺ μᾶλλον ἀγηνορίῃσιν ἐνῆκας, ἤγουν ivifalee, ἐπαυξήσας τὸ xaxov. ὁ δὲ λόγος οὗτος ῥηϑείη ἂν 

696 πρὸς πάντα 'ϑρασὺν χαὶ ὑπερήφανον ἐπὶ πλέον ϑρασυνόμενον ἐ ἐν τῷ ἱκετεύεσϑαι. καὶ ὕρα εὐσχημοσύνην 

ἡρωιχοῦ DALLO ἐλέανε γὰρ ὁ Διομήδης τὸ τραχὺ τῆς ἀγηνορίας διὰ τοῦ εἰπεῖν ἀμύμονα τὸν 17ὴ- 

λείωνα. Σημείωσαι δὲ ὅτι ὃ Διομήδης ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος go τὴν πρεσβείαν, καίτοι * uxiy 50 
e 4 2 
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ἀντειπὼν ὅτε ὁ Δέστωρ συμβουλ εὔων περὶ αὐτῆς προεσημήνατο μὴ εἶναι νόον ἄλλον ἀμείνονα τοῦδε 
γοηϑῆναι. καὶ μὴν οὐ χρὴ ἐχ τῶν ἀποτελουμένων αἰτιᾶσϑαι, ἐπεὶ καὶ ἐν τῇ B ῥαψῳδίᾳ ἔπταισε μὲν 

παρὰ β βραχὺ ὁ βασιλεὺς, οὐχ γτιάϑη δὲ, ἀλλὰ καὶ ἐξῆρχε τῆς ἐκεῖ ἐπιχινδύνου βουλῆς Νέστωρ ὁ συνε- 

τώτατος, iqenouér cv αὐτῷ τῶν λοιπῶν. ( Vers. 692.) To δὲ ὀψὲ πρὸς τὸ ἀνωτέρω ῥηϑὲν εἴρηται τὸ, 

δὴν δὲ ἄνεῳ ἡσαν, τουτέστιν ἄφωνοι, οἱ dao ϑεν σιγώντων πάντων ἐπὶ πολὺ ὀψὲ αἰτὸς λαλεῖ. 

60 σιωπῶσι à oi ἄλλοι, μῦϑον, φησὶν, erac" σάμενοι τὸν τοῦ ᾿ἡχιλλέως. διὰ τί; μάλα γάρ, φησι, κρα- 

τερῶς ἀγόρευσεν, ὃ ἐστιν ἀπηλεγέως, ὡς προείρηται. μετ᾽ ὀλίγα μέντοι τὸν τοῦ Διομήδους. αὖϑον ἄλλως 

à; 'ἄσαντο οἱ βασιλεῖς, ἐπαινέσαντες αὐτὸν δηλαδή. (Vers. 694.) Τὸ δὲ, μὴ ὄφελες, ἀναύξητόν τε 
ἐστὶν ᾿Ιωνικῶς, καὶ ἀποβολὴν τοῦ 6 ̓ ἔπαϑεν, ex τοῦ ὠφειλερ., ( Vers. 697. ) Ότι περιφρόνησιν συμμα- 

7δάχίας τῆς ἔκ τινος ϑυμουμένου δηλοῖ τὸ, χεῖνον μὲν ἐάσομεν, dj x&v λζῃσιν, ἢ κε μένῃ" τότε δ᾽ αὖτε μα- 

χήσεται; ὁππότε κέν μιν ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἐρίνῃ καὶ ϑεὸς ὕρσῃ. περὶ Prag δὲ ὁ “ιομήδης χαὶ 
τοῦτο φησὶ, δηλοῦντος Ὁμήρου προαναφωνητικῶς ἅ περ πλάσεται ἐν τοῖς ἑξῆς. σεμνύνει, δὲ ὁ Διομήδης 

τὸν Apa xci ἐν TQ, ϑεὸς ὦ ὕρσῃ, ϑεοκινήτως αὐτὸν ὁρμᾶσϑαι ὑπολαλῶ ὧν. topi og δ᾽ ἂν εἴποι ϑεόρ- 
τως" ἔστι γὰρ κείμενον παρ᾽ ἐκείνῳ τὸ ϑέορτον. ᾧ ἀντιπαράχειται τὸ βρότειον, οἷον ϑέορτον ἢ βρότειον. 

( Vers, 701.) Ὅτι προτροπὴ εἰς νυχτερινὴν ἐπιδόρπιον ἀνάπαυσιν τὸ, νῦν μὲν χοιμήσασϑε τεταρπό- 
μένοι φίλον ἦτορ σίτου χαὶ οἴνοιο" τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή. ἔπαινος δὲ τοῦτο οὐ μόνον ὕπνου, ὡς 
τῆς καιρίας ἀναπαύσεως συντελούσης TL καὶ εἰς ἀλκὴν, ἀλλὰ καὶ σίτου καὶ οἴνου" μένος γὰρ καὶ αὐτὰ 
καὶ ἀλχή. διὸ καὶ πρὸ τῶν ἔργων ἕωϑεν ἐδείπνουν οἱ παλαιοί. ἐν τούτοις δὲ καὶ βασιλικὸν ὃ Διομήδης 
κρίνει οὐ μόνον τὸ λαὸν καὶ ἵππους ὀτρίνειν, 0 δηλοῖ περιφραστικῶς τὸ ἀντιπαρατάττεσθϑαι, ἀλλὰ καὶ 
αὐτὸν προμάχεσϑαι, ὃ καὶ εἰπὼν ἐπαινεῖται ὑπὸ τῶν λοιπῶν βασιλέων διὰ τὸ ἀντιπίπτειν τῇ τοῦ 2γα- 

10 *u£uvovog δημηγορίᾳ, τῇ πρὸ μικροῦ εἰπούσῃ, φεύγωμεν σὺν νηυσί" πρὸς ἣν αὐτὸς καὶ τότε ἀντεῖπε. 
Καὶ ὅρα ὡς ἐν τῇ ῥαψῳδίᾳ ταύτῃ καὶ ὁ Διομήδης κατὰ ζῆλον τοῦ Νέστορος ἀπὸ τοῦ βασιλέως ἀρξά- 
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μενος εἰς αὐτὸν καὶ χατέληξεν, οἷα τὸν ὅλον λόγον πρὸς αὐτὸν ἐνστησάμενος, καὶ ὅτι τὸ τεταρπόμενοι 

συνήϑως γένικῇ συντέταχται ληφϑὲν ἀντὶ τοῦ κορεσϑέντες, ἢ χαὶ ἄλλως, χατὰ ἔλλειψιν, ἵνα λέγῃ € ὅτι 

τέρῳ 'ϑέντες διὰ τοῦ φαγεῖν χαὶ πιεῖν. £x περισσοῦ δὲ μετὰ τὸ τεταρπόμεένοι κεῖται τὸ pm ἦτορ καὶ 
αὐτοῦ γὰρ ἄνευ ἐντελὴς ἡ ἔννοια. (Vers. 703.) ἩΗ δὲ τοῦ Διομήδους ἐνταῦϑα πρὸς τὸν βασιλέα φρά- 

σις περὶ παρατάξεως τοιαύτη" αὐτὰρ ἐπεί xe qavi καλὴ ῥοδοδάκτυλος Ho, καρπαλίμως πρὸ νεῶν 
20 ἐχέμεν, ἤγουν &*ys, λαὸν τε καὶ ἵππους ὀτρύνων, καὶ δ᾽ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μάχεσθαι, 0 ἐστι μάχου. 

ὡς ἔφαϑ'᾽. οἱ δ᾽ ἄρα πάντες eni joe βασιλῆες, μῦϑον ἀγασσάμενοι τὸν τοῦ ἥρωος. ( Vers. 709. ) Koi 
3o ὅρα χαὶ νῦν τὸ ἐπῴνησαν, οὗ κοινότερον τὸ ἐπήνεσαν. διφολρεῖται γάρ. χρῆσις δὲ αὐτοῦ καὶ παρ᾽ 

᾿Ησιόδῳ. χαλὴν δὲ τὴν HO σωματικῶς λέγει; χκαϑὰ καὶ ὁοδοδάκτυλον. ἡ δὲ ἀλληγορία ἑτέρως αὐτὰ 

4o πρὸς ἔπαινον συμβιβάζει πρωινῆς καλλονῆς. (Vers. 708.) Ὅτι καὶ "ἐνταῦϑα δηλοῦται, ὡς χοιμηϑη- 
σόμενοι ἔσπενδον οἱ παλαιοὶ, καϑὰ ἐν Ὀδυσσείᾳ πλατύτερον εἴρηται. φησὶ γοῦν ὧδε, ὅτι καὶ τότε δὴ 
σπείσαντες ἔβαν χλισίηνδ᾽ ἕκαστος. ἔνϑα δὲ χοιμήσαντο καὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο, τουτέστιν, ὡς καὶ 

ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, ἀνεκλίνϑησαν καϑευδήσοντες, εἶτα ὕπνωσαν. 

785 PILO0S0-B.EXUISmo UH ome Uu 09 HPWOUP 
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Ayeutuvay ἀγρυπνήσας ἀνίστησι τοὺς ἀρίστους τῶν Ελλήνων, αὐτός τε xoi Μῆενέλαος. xci 
ἐπὶ τῆς ge βουλευσάμενοι πέμπουσι κατασκόπους εἰς τὸ τῶν Τρώων στρατόπεδον, ᾿Οδυσσέα καὶ 
Διομήδη" οἱ Δόλωνα μὲν συναντήσαντες ἀναιροῖσι, πυϑόμενοι δὲ παρ᾽ αὐτοῦ “Ῥῆσον τινὰ χαὶ 

10 Θρᾷκας παρεῖναι, ἔνϑα τε ἐστρατοπελδεύσαντο, ἀπελϑόντες δολοφονοῦσι, καὶ τοὺς ἵππους ἀπελά- 
σαντες εἰς τὸν γναΐσταϑμον παραγίνονται. 
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Ὅτι τῆς x&nn« ῥαψῳδίας πραγματειώδης μὲν ἐπιγραφικὴ δήλωσις αὕτη" Κάππα, Duoov τὴν 
“15. σεν , c! ρος ὦ ἢ " ^ » «4 xim € ' , 

κεφαλὴν ἕλε Τυδέος υἱός, κοινὴ δὲ ἥδε" νυκχτεγερσία zal 0oAwvog oria, xaÜ 1v δηλαδὴ ὃ doAov πεφό- 

νευται. "πολλοὶ δὲ τῶν παλαιῶν καὶ Δολώγειαν ταύτην ἐχάλεσαν, ὥς πὲρ καὶ Π]ατρόχλειαν iv τοῖς 20 
ἐφεξῆς, ἐν ἡ τὰ κατὰ Πάτροκλον γράφονται. προπαροξύνονται δὲ χαὶ ἄμφω αἱ τοιαῦται λέξεις, ὡς 
qp καὶ Τηλεγόνεια κατὰ τὴν παλαιὰν ὀρϑογραφίαν y κατὰ 1᾿)λέγονον moe ματεία, καὶ ᾿Πράκλεια 
ἡ κατὰ Ἡρακλέα, καὶ Ὀδύσσεια ἡ xarà Ὀδυσσέα, καὶ ρέστεια, ἧς καὶ ὁ κωμικὸς μέμνηται, ἢ) κατὰ 

10 ᾿Ορέστην. ὅτι δὲ τὸ χάππα — χόππα χατὰ γλῶσσαν ἐλέγετο, δηλοῦσιν οἱ τὸν zonzatiav ἵππον 
εἰπόντες οὕτω λέγεσϑαι διὰ "τὸ ἔχειν x ἐντετυπωμένον, ὥς πε ἐρ σαμφόραν, ᾧ G ἐγκέκοπται 1j ἐγκέχαυ- 3o 
ται, 0 πὲρ οἱ Δωριεῖς ἔλεγον σάν. " Ioréov δὲ ὅτι τὴν μεϑ᾽ ἡμέραν δυσπραγίαν τῶν ᾿“γχαιῶν ἀναπληροῖ 

ἐν τῷ γράμματι τούτῳ διὰ δόλου γυχτερινοῦ ὁ ποιητὴς, ἐν ᾧ xol δηλοῖ ὡς τῷ σπουδαίῳ οὐδὲ ἡ νὺξ 
πάντῃ ἄπραχτος, οὐδὲ πεισϑήσεται τῇ νυκτὶ, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν εἰς ἡμέραν σχεδιάσει τῷ πόνῳ, καὶ 

δοιοὺς ἐξαρεῖτ αι μισϑ oie, oig Té ἡμέρας ἐπόνησε xoi οἷς Mie ἐνήργησεν. ἔτι δὲ διδάσκει πράγματι. 

008 χῶς, ὡς οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα, "ποιῶν ἀγρυπνοῦντα τὸν βασιλέα, καὶ οὕτω 4o 
πολλὰ xal καλὰ ποιοῦντα. φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ τὴν ῥαψῳδίαν ταύτην ὑφ᾽ Ὁμήρου ἰδίᾳ τετάχϑαι., καὶ 
μὴ ἐγκαταλεγῆναι τοῖς μέρεσι τῆς ᾿Ιλιάδος, ὑπὸ δὲ Πεισιστράτου τετάχϑαι εἰς τὴν ποίησιν. 
( Vers. 1. sqq.) Ὅτι ὁποῖόν τι ἐν τῇ [f ῥαψῳδίᾳ εἶπεν Ὅμηρος ἐπὶ τοῦ Διὸς, ὁμοίως καὶ ἐνταῦϑα ἐπὶ 

»o ᾿“γαμέμνονος τίϑησιν, εἰπών" "Ἄλλοι μὲν παρὰ νηυσὶν ἀριστῆες Παναχαιῶν εὗδον παννύχιοι, μαλαχῷ 
| δεὸμημένοι ὕπνῳ" ἀλλ᾽ ovx ᾿“Ατρείδην Ayouéuvovo , ποιμένα λαῶν, ὕπνος ἔχε γλυκερὸς, πολ᾿λὰ φρεσὶν 5o 
| ὁρμαίνοντα. μαλακὸν δὲ καὶ νῦν ὕπνον ἔφη τὸν μαλάσσοντα ἤτοι μαλαχοποιὸν, ὥς περ καὶ ἔγχος ἄλχι- 

pov τὸ ἀλχιμοποιὸν, καὶ κῶμα δὲ μαλακὸν ὁμοίως, δι᾽ οὗ μαλϑάσσεταί Tig* ὡς τὸ, μαλακὸν περὶ 
| χῶμ ̓ ἐκάλυψεν. ἐντεῦϑεν δὴ λαβὼν εἴρηκεν ὃ εἰπὼν τάπητας ὕπνου μαλαχωτέρους. δῆλον δὲ ὡς οἱ ῥήτο- 

ρὲς τὸ ἡμῶν μιν καὶ ἐπὶ βλακείας τιϑέασι, χαὶ ὅτι τὸν ἀλλαχοῦ γήδυμον μαλακὸν ἐνταῦϑα εἰπε. 
M ers. 4.) TU δὲ, φρεσὶν" ὁρμαίνειν, πρὸς διαστολὴ nv λεχϑὲν τοῦ ἄλλως ὁρμαίνειν, χίνησιν δηλ οἵ βου- 

| "λευτικὴν, ἢ τις ὅταν παΐσηται, ἵστασϑαι λέγεται, ὡς δηλοῖ TO, ἔστησα παρ᾽ ἐμαυτῷ βουλ ἢν; xai τὸ, 60 

ὕμωσα xoi ἔστησα, καὶ ὅσα τοιαῦτα. ( Vers. δ ει τοὺς πυχ!οὺς βασιλιχοὺς στεναγμοὺς ἀστραπαῖς 

ὁ ποιητὴς εἰκάζει, λέγων" ὡς δ᾽ ὅταν ἀστράπτῃ πόσις Ἥς "us ἡϊπόμοιο , τεύχων ἢ πολὺν ὄμβρον ἀϑέ- 

| 8o σῴφατον ἠὲ χάλαζαν à ἢ γιφετὸν, ὅτε πέρ τε χιὼν ἐπάλυνεν ἀρούρας, ἠέ toO. πτολέμοιο μέγα στύμα πευ- 

xióe*roio, ὡς πυχίν᾽ ἐν στήϑεσσιν ἀνεστονάχιζ᾽ Ayepí, ἕμνων νειόϑεν ex κραδίης.. τρομέοντο δέ οἱ gef 786 

rtg ἐντός. Καὶ ᾿“σημείωσαι ὅτι χατὰ παλαιῶν παρατήρησιν αἱ συχναὶ πολλάκις ἀστραπαὶ op, ὅρον ici- 

μαινον πολὺν ἢ χάλαζαν i, 1 γιφετὸν 1) καὶ πόλεμον μέγαν" καὶ ὅτι ἐνταῦϑα μὲν ἐπαινεῖται τῆς ἐν λόγοις 

μεγαλοπρεπείας ὃ ποιητὴς, οἷα εἰχάσας τὸν μέγαν βασιλέα Διὶ ἀστράπτοντι, ὃς διὰ τὸ τοιοῦτον ἔργον 

καὶ "Aarganaiog ἐπωνομάξετο, ἐν 0? ̓ Οδυσσείᾳ ϑαυμαάξεται ἄλλως, ὅτι τὸν πτωχιχὸν᾽ Ὀδυσσέα nero 

χρύνει τῇ εἰκόνι. ἀνδρὶ ἀπεικάσας ὀπτῶντι γαστέρα χνίσσης γέμουσαν. ὕλως γὰρ ὃ ποιητὴς ἄριστε xj 

εἰκονίξειν χαὶ προσφυῶς τοῖς καιροῖς τά τὲ μεγαλεῖα ἐχτιϑέναι, τάς TE σμιχρότητας, xai πως χατὰ τὸν 

δἰπόντα τὸ, πρὸς τὰς τύχας γὰρ τὰς φρένας κεχτήμεϑα, ἔχει λέγειν καὶ Ὅμηρος, ὡς πρὸς τὰς ποιύ- 
τητας τῶν ὑποκειμένων ἔχει καὶ αὐτὸς τὰς ἐν τῷ γράφειν μεϑοδικὰς φρένας. Ὅρα δὲ, ὅτι περιττότητα 

4o ὡς τὰ πολλὰ ὃ ποιητὴς ἐν ταῖς παραβολαῖς τεγνώμενος τοιοῦτος καὶ ἐνταῦθα ἐστί" τό τὲ γὰρ Ζεὺς 
περιέφρασεν, εἰπὼν πόσις Hoag, τουτέστιν ἀνὴρ κατὰ "τὸν μῦϑον, οὗ ἡ ἀλληγορία ἔχδηλός ἐστι, χαὶ τὸ 

τὸ τὴν γῆν δὲ χαλάξῃ, μάλιστα δὲ χιόνι λευχαίνεσϑαι ἁπλῶς οὕτω xal εἰς οὐδὲν ἀναγκαῖον παρέῤ- 
Que, πλουτίζων οὕτω TO ἄλλως ἀπέριττον τῆς παραβολῆς. Τὺ δὲ ἀστράπτειν οὐ χατὰ τὴν στεροπὴν 

ἀναπτύσσεται, οτέροπὴ μὲν γὰρ παρὰ τὸ στερεῖν ὀπωπῆς ἤτοι ὄψεως" μΐομεν γὰρ πρὸς τὰ οὕτω λαμ- 

npa: χαὶ ἔστι πρωτόϑετον τὴς στεροπῆς ἡ στέρονν, ἧς χρῆσις χαὶ παρὰ “οφοκλεῖ" ZU. πέρ γὰρ ix τοῦ 

ὃψ ὀπὸς ἐνοπὴ, οὕτως ἐκ τοὺ στέροψ στέροπος 1] Gre Oz, xci τοῦτο μὲν τοιοῦτον. τὸ δὲ ἐστράπτειν, ἐξ 
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οὗ τὶ ἀστραπὴ , δοκεῖ γίνεσϑαιν παρὰ τὸ ἀστέρας ἰάπτειν, ἤγουν ἀστεροειδεῖς fag πέμπειν. Τὸ δὲ τῆς 

Ἥρας ἠὔχομον παραλαλοίη ἂν τοὺς χομήτας, οἱ περὶ τὸν ἀέρα φαίνονταί ποτε λόγῳ διοσημειῶν. 
( Vers. 6.) Τὸ δὲ, πολὺν ὄμβρον ἀϑέσφατον, ἐκ παραλλήλου ταὐτὰ νοεῖ, ὡς χαὶ ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ, 

δηϑά τε καὶ δολιχὸν, xci τὸ, ἐπιτέλλεαι ἠδὲ κελεύεις. (Vers. 7.) To ài, χιὼν ἐπόώλυνεν ἀρούρας, £p- 

μηνευτικόν ἐστι πολυωνυμίας, ὡς τοῦ νιφετοῦ καὶ χιόνος Wess To δὲ παλύνειν δηλοῖ μὲν τὸ λευ- 

χαίνειν, κυρίως. δὲ ἐπὶ ἀλεύρου λέγεται, ὅϑεν καὶ ἡ παιπάλη. ὃ δὲ κωμεχὸς Óoxs xai ἀντὶ TOU κατα- 

20 πάσσειν νοεῖν τὴν λέξιν ἐν τῷ, καταπαττόμενος "παιπάλη γενήσομαι. καὶ ἔστι, φασὶ , πάλη τὸ ἅπο- 

παλλόμενον λεπτότατον τοῦ ᾿ἀλεύρου, ἐξ οὗ καὶ τὸ παλύγειν, καὶ 75 παιπάλη κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν 

xoi ἐπένϑεσιν τοῦ ἔ. εἰ δὲ λέγεται παλύνειν καὶ τὸ μολύνειν χατὰ "nieve , λυσιτελεῖ τοῦτο εἰς τὸ, ξαν- 

ϑὸν χρᾶτα διεπάλυνε, παρ᾽ Εὐριπίδῃ, ἀντὶ τοῦ οὕτως ἐλέπτυνε, ὥστε καταπασϑῆναι τὴν χεφαλὴν 
τῆς ἐχεῖσξε γῆς καὶ μολῦναι αὑτήν. εἴη δ᾽ ἂν ἡ ῥηθεῖσα πάλη καὶ τοῦ παλάσσειν, 0 ἐστι μολύνειν, πρω- 

τότυπος, ὥς περ χαὶ τοῦ παλύνειν. "cd δὲ ἴδιον γιφετοῦ τὸ ἐπάλυνεν ἀρούρας. οὐδὲν γὰρ οὕτω 

γῆν παλύνει ὡς ὃ γιφετός. (yers 8. ) Στόμα δὲ εἶπεν ἐπὶ πολέμου. διὰ τὸ ἐχείνου  βορόν. ἐντεῦϑεν χαὶ 

ξιφῶν στόματα λέγονται. χαὶ στομοῦσϑαι δέ φαμεν σίδηρον. καὶ τὸ λέγειν δὲ, αἵματος κορέσαι Ἄρηα, 
τοῦ τοιούτου στόματος ide καὶ Ὅμηρος μὲν οὕτω συντόμως εἰπὼν ἀπήλλακται. ψυχρῶς δέ τις ῥητο- 

θεύων οὐχ ἂν ὀκνήσῃ καὶ ὀδόντας τῷ τοιούτῳ στόματι ἐνθεῖναι καὶ γνάϑους περιϑεῖναι, ὡς ἐντεῦϑεν 

xa ὀδόντας χαὶ γνάϑους πολέμου εἰπεῖν, καὶ τοιαῦτα τινὰ στωμυλεύσασϑαι. Πευκεδανὸν δὲ χἀνταῦϑα 

τὸ πικρὸν ὀξυτόνως πρὸς διαστολήν. πευκέδανον μὲν γὰρ προπαροξυτόνως βοτάνη τις οὐχ ἀγαϑὴ γεύ- 

ὅο σασϑαι, ἧς ὃ τόνος, ὡς τὸ ἐρυϑρόδαν YOY , ἐρευϑέδανον. πευχεδανὸν δὲ κατὰ ὀξεῖαν τάσιν τὸ παρεμ- 

φερὲς πευκεδάγῳ. ( Vers. 10.) Τὸ δὲ, νειόϑεν ἐκ χραδίης, σαφηνιστιχὸν μέν ἐστι τοῦ ἐν στήϑεσσιν" 

ἐνδείχνυται δὲ χατὰ τοὺς παλαιοὺς ey E εἶναι τὸ ἡγεμονιχὸν, ἐχεῖϑεν ἠρτημένον ὅϑεν χαὶ τὸ 

λυπεῖσϑαι καὶ τὸ χαίρειν ἔχει τὰς ἀρχάς. συγκέχοπται δὲ τὸ νειόϑεν & πρωτοτύπου τοῦ ψειατόϑεν, εἰ 

μὴ ἄρα ἐκ τοῦ νεῖος δισυλλάβου ἀῤῥήτου πρωτοϑέτου παρῆκται; ἀφ᾽ οὗ παράγωγον τὸ γνείατος, ὡς 
τρίτος τρίτατος καὶ τὰ ὅμοια. ἐξ ἐ ἐχείνου δὲ τοῦ δισυλλάβου καὶ 5 veleuga. Τὸ δὲ τρομέοντο γίνεται 
ix τοῦ τρέμω τρόμος τρομῶ. ovy ὑπάγεταν δὲ τῇ ἀναλογίᾳ τοῦ στρόφος στρωφῶ, τρόπος τρωπῶ, 

καὶ τῶν ὁμοίων. ἐκεῖνα μὲν γὰρ δευτέρας συζυγίας τῶν περισπωμένων. ἐστὶ, τοῦτο δὲ πρώτης, χαϑὰ καὶ 

τὸ παλινδρομεῖν, γινόμενον ἐκ τοῦ δρόμος δρομῶ, Φρένες δὲ καὶ νῦν αἱ σωματικαὶ, περὶ ὧν ἀλλαχοῦ 
δεδήλωται. ( Vers. 9.) Ἔτι σημειωτέον ὅτι οὐ τοσοῦτον πρὸς τοὺς βασιλικοὺς στεναγμοὺς εἴληπται 

7] παραβολὴ τῶν ἀστραπῶν, βροντὰς γὰρ ἔδει παραλαβεῖν , ἀλλὰ μάλιστα πρὸς μόνον τὸ τοῦ στενά- 
ζειν πυχνὸν γέγονεν ἡ παραβολή. διὸ xol ἡ ἀπόδοσις αὐτῆς οὕτως ἔχει" ὡς πυχνὰ στοναχίξετο. εἰ μὴ 

&o ἄρα τυχὸν εἴποι τις ταῖς ἀστραπαῖς συνεπινοεῖσϑαι κατὰ λόγον γοργότητος χαὶ τὰς βροντάς. Τινὲς 
δέ φασι τὴν παραβολὴν εἰλῆφϑαι καὶ πρὸς τὸ διάπυρον xa μετὰ σχέμματος ὀξὺ τοῦ ἥρωος. τῶν δὲ 
βασιλικῶν στεμαγμῶν δηλωτιχὸν χατωτέρω καὶ τὸ, μέγα δ᾽ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ; ὅμοιον ὃν τῷ, ἕν 

στήϑεσσιν ἀνξστονάχιζε, καὶ, νειόϑεν ἐκ χραδίης. ἀστείως δὲ τοῖς Τρωικοῖς ὁμάδοις καὶ ταῖς ἐνοπαῖς 

οἱ βασιλικοὶ ἀντίχεινται στόνοι.  ( Vers. 11.) Ὅτι ὅτε μὲν ὃ βασιλεὺς ἐς πεδίον τὸ Toouxóv ἀϑρήσειε, 
ϑαύμαζεν πυρά πολλὰ, τὰ καίετο 111001 πρὸ, καὶ ἔτι ταῦτα δὴ τὰ ovy ᾿ Ελληνικὰ, αὐλῶν συρίγγων 
τ᾿ ἐνοπὴν, ὕὅμαδόν v ἀνθρώπων" αὐτὰρ ὅτ᾽ ἐς νῆάς τε ἴδοι καὶ λαὸν ᾿“χαιῶν, πολλὰς ἐκ κεραλῆς προ- 
ϑελύμνους ἕλκετο χαίτας ὑψόϑ' ἐόντι Διὶ, ὡς δυσανασχετῶν κατ᾽ ἐχείνου, καὶ ταῖς παραβολικαῖς νιφά- 
σιν οἷον παραμετρῶν τὰς ἐκ τοῦ χατὰ αὐτὸν οὐρανοῦ, τῆς κεφαλῆς δηλαδὴ τρίχας. εἰκὰς δὲ καὶ δακρύειν 
αὐτὸν εἰς ἀντίμιμον τοῦ εἰρημένου τῆς παραβολῆς ὄμβρου. ὃ Ó' αὑτὸς καὶ πρὸς δμοιότητα βροντῆς 
μέγα, φησὶν, ἔστενε χυδάλιμον κῆρ. Ὅρα δὲ καὶ τὸ πολὺ τῆς λύπης, εἰ μὴ μόνον ἀγρυπνεῖ καὶ πυκνὰ 
στενάζει, ἀλλὰ χαὶ τὰς τρίχας ἕλχεται, ἤτοι ἕλκει" καὶ τὴν ϑρασύτητα δὲ τῶν βαρβάρων, διακει- 

50 μένων ὡς ἐπὶ πότῳ καὶ ὥς περ πανηγυριζόντων ἢ neun νιζόντων τὰ νικητήρια, ( Vers. 12.) 'Ioréov 

óc ὅτι χαὶ γαμηλίου ποτὲ διαϑέσεως τὸ, πυρὰ πολλὰ, αὐλῶν συρίγγων T ἐνοπὴ, ὅμαδός T , ἀνϑρώπων᾽ 

καὶ ὅτε ᾿“χαιοὶ μὲν, ὡς προεγράφη, πῦρ κείαντο, Τρῶες δὲ πυρὰ πολλά, περὶ δὲ προϑελύμνων τριχῶν 
ἐν τῇ πρὸ ταύτης ῥαψῳδίᾳ γέγραπται. (Vers. 17.) Ὅτι πολλὰ σχεψαμένῳ τῷ βασιλεῖ νύκτωρ αὕτη 
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χατὰ ϑυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ, ἐπὶ πρῶτον ἐλϑεῖν τὸν Νέστορα διὰ τὰ περιεστῶτα δυσχερῆ, χαϑά- 

περ εἰς ἰατῆρα νόσων, ὡς οἱ παλαιοί φασιν; εἴ τινά οἱ σὺν μῆτιν ἀμύμονα τεκτήναιτο, ἥτις, ἀλεξίκα- 
xoc πᾶσιν Δαναοῖσι γένοιτο. καὶ ποιεῖ οὕτως , ἑσσάμενος δέρμα λέοντος, ϑεὶς δὲ καὶ ἄμφ᾽ ὥμοισιν 

ὅπλ, ὡς μετ᾽ ὀλίγα λέγει ὃ ποιητής. τὴν δ᾽ αὐτὴν ὥραν) ἀνέστη χαὶ ὃ Μενέλαος" μᾶλλον μὲν οὖν καὶ 

πρὸ τοῦ -“γαμέμνονος" οὐδὲ γὰρ αὐτῷ “φησὶν ἐπὶ βλεφάροις i ὕπνος ἐφίξζανε : μή τι πάϑοιεν Aoysiot. 
Ὅτι δὲ καὶ πρὸ τοῦ βασιλέως ἐγρήγορεν ὃ ἀδελφὸς, δῆλον ἐξ ὧν αὐτὸς; ἤγουν ὃ Μενέλαος & ἐπελϑὼν 

ἀναστῆσαι τὸν βασιλέα ὁπλιξόμενον i ἔτι εὑρεν ἐχεῖνον. διὸ καὶ ὃ βασιλεὺς ἐ ἐρεῖ πρὸς τὸν Νέστορα, ὃ ὅτι 

ἐμοῦ πρότερος μάλα ἡγέρϑη ὃ Μενέλαος. ( Vers. 19. ) Ev δὲ τῷ, εἴ τινα, σύνδεσμος χεῖται ἀντὶ συν- 
δέσμου. εἴληπταν γὰρ τὸ εἴ ἀντὶ τοῦ ὅπως ἢ τοιούτου τινὸς αἰτιολογικοῦ συνλδέσμου, 1 iva λέγῃ, ὅτι 60 

10 ἐσχέψατο ἐπὶ τὸν Νέστορα ἐλϑεῖν, ὡς ἂν σὺν αὐτῷ βουλεύσηται. ἐντεῦϑεν δέ οἱ vi Ὅμηρον λαβόν- 

τὲς ἔχουσι τὸ εἴ πως, οἷον, σπεύδω εἴ πως γένηται τόδε τι. TO δὲ, τεχταίνεσϑαι βουλὴν, ἀπὸ τῶν 
τεχτόνων μετήνεκται , ὡς καὶ ἀλλαχοῦ τὸ βουλὰς ὑφαίνειν ἀπὸ τῶν ἱστουργῶν. ( Vers. 20.) Τὸ δὲ 
ἀλεξίχακος, περὶ οὗ κάλλιον ἑτέρωϑι κεῖται, διασαιρητιχὸν μέν ἐστι τοῦ, μῆτιν ἀμύμονα, δηλοῖ δὲ τὴν 
ἀλέγουσαν τὰ κακά. ἐντεῦϑεν δὲ λαβόντες οἱ ne Ὅμηρον ἀλεξίκακον εἶπον Δία καὶ ““πόλλω καὶ Ἥρα- 
χλῆν. ver 21.) Ὅτι διασκευὴ γυκτεγερσίας τὸ, ὀρϑωϑεὶς δ᾽ ἔνδυνε περὶ στήϑεσσι zit" va , ποσσὶ7 87 
δ᾽ ὑπαὶ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα, ἀμφὶ δ᾽ ἔπειτα δαφοινὸν ἑέσσατο “δέρμα λέοντος αἴϑωνος, 

μεγάλοιο, ποδηνεκὲ 2; εἵλετο δ᾽ ἔγχος, δ᾽ ̓βασιλεὺς δηλαδή. ἐν οἷς τὸ ἕσασϑαι ἀντὶ τοῦ ἐνάψασϑαι εἶπεν 
ὃ ποιητής. οὐδεὶς γὰρ λέοντος δέρμα ἢ παρδαλὴῆν i ἢ λυχέην ἐνδύεται, ἀλλὰ ἐνάπτονται τὰ τοιαῦτα, 
0 ἐστιν ἀπηώρηνται. ἔστιν ovv ἐνταῦϑα τὸ ἔσασϑων ταὐτὸν τῷ ἐπικαϑίσαι τοῖς νώτοις ἢ) τοῖς μεταςφρέ- 

20 vog. φησὶ γοῦν pet ̓ ὀλίγα ἐπὶ Μενελάου, ὅτι παρδαλέῃ μετάφρενον εὐρὺ κάλυψε, καὶ ἐπὶ Διομήδους, 

ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἑέσσατο δέρμα λέοντος, O περ ὅμοιόν ἐστι τῷ, ποικίλον ἀμφ᾽ ὥμοισι σάκος ϑέτο, καὶ, 
100 ἀμφ᾽ ὥμοισι. τιϑήμενον ἔντεα καλὰ, οἷον, ἀσπίδα ἢ ξίφος, οὐ μὴν καὶ ϑώρακα" τὸν γὰρ ϑώραχα οὐκ 

ἐνάπτονται, &ÀX ἐνδύονται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν τοῖς τοῦ Παυσανίου φέρεται, ὡς τὴν δορὰν ἀσπάϑητόν 

τινες εἶπον χλαῖναν, 0 ἐστιν ἀνύφαντον" καὶ ὅτι ἐκ τῆς λεοντῆς ἡ κατὰ τὸν λέοντα! παροιμία, τὸ, 
ξυρεῖν λέοντα, ἐπὶ τῶν ἀδυνάτοις ἐπιχειρούντων. καὶ τοῦτο μὲν διὰ τὴν γενναιότητα τοῦ λέοντος, ὃν 
ovx ἂν ξυρεῖν τολμήσῃ τις. τὸ μέντοι, πόχους *Ovov, ἄλλον τρόπον ἀδύνατόν ἐστι, διὰ τὸ μὴ εἶναι vo 
πέχεσϑαι τὸν ὄνον. ὅμοιον δέ πως » καὶ τὸ ἀσχὸν δέρειν" οὐ γὰρ ἂν ἐξ ἀσχοῦ δέρμα ἕτερον ἀποσυρ᾽- 
σεται. ( Vere 24.) AtB'wv δὲ My i ἢ ὃ ϑερμὸς, τοιοῦτος γάρ ἐστιν, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς που δηλωϑή- 

σεται, ἢ ó πυῤῥός. τινὲς δὲ οὕτω καλεῖσϑαι εἶπον αὐτὸν διὰ τὸ εἰς τοσοῦτον στεῤῥὰ ὀστῷ ἔχειν, ὡς τῇ 
350 προσχρούσει σπινϑῆρας ἀφιέναι. Ποδηνεκὲς δὲ ἔστι. μὲν τὸ τερμιόεν καὶ μέχρι ποδῶν ἐνεχϑὲν, ἑρμη- 

νεία δέ ἐστι τοῦ μεγάλου. τοσοῦτον γὰρ ἣν μέγας ὁ λέων, ὥστε τὸ ἐχείνου δέρμα ποδηνεκὲς 1, qv. τῷ ἥρωι £a 

τῶν ἄνω ἀρτώμενον. παραγωγὴ δὲ τῆς λέξεως κατὰ τὸ δουρηνεκὲς διηνεκχές. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καὶ ὃ diou y óng 

ἐν τοῖς ἑξῆς ὁμοίως τῷ βασιλεῖ λεοντὴν φορεῖ, καὶ ὅτι τινὲς τῶν παλαιῶν χειμέριον στοχάζονται ὁ εἶναι τὸν 
καιρὸν, λέγοντες πρὸς ὄμβρου σχέπην εἶναι τὴν λεοντῆν. τὸ δ᾽ αὐτὸ σημειοῦνται καὶ ἐκ' τοῦ διπλὴν ἐπ- 

ταδίην χλαῖναν τὸν Νέστορα φορεῖν. ἀντιλέγονται δὲ οἱ τοιοῦτον γενναιότατα, (Vers. 25.) Ὅτι 
σχῆμα συντομίας ἐνταῦϑα τὸ, ὡς δ᾽ αὕτως Μενέλαον ἔχε τρόμος, ἤτοι καϑὰ ἐπλατύνϑη ὃ περὶ τοῦ 
βασιλέως ἀνωτέρω λόγος. εἶτα διασαφῶν τὸ λεχϑὲν καὶ παραφράξων τὸ περὶ τοῦ ὕπνου ἐπὶ τοῦ βασι» 
λέως λεχϑὲν ἐπάγει" οὐδὲ γὰρ αὐτῷ, τῷ Μενελάῳ δηλαδὴ, V ὕπνος, ὡς καὶ προεῤῥέϑη, ἐπὲ βλεφά- 20 
ροισιν ἐφίξανε; μή: τι πάϑοιεν ̓ Αργεῖοι, οἱ αὐτοῦ εἵνεκα πουλὺν ἐφ᾽ ὑγρὴν ἤλυϑον ἐς Τροίην πόλεμον 

40 ϑρασὺν ὁρμαίνοντες, ἤγουν ὁρμῶντες τότε εἰς πόλεμον. γὺν γὰρ: πολεμεῖν λέγονται, οὐ μὴν ὁρμαίνειν 
εἰς πόλεμον. (Vers. 26.) Τὸ δὲ ἐφίζανεν 1) σωματιχῶς νοητέον, ὥς πέρ nov καὶ ἐπὶ δένδρου οἷα κύμιν- 

δις “καϑεσϑῆναι ὃ ὕπνος πλάττεται, j ἀντὶ τοῦ ἐνεβράδυνϑ , ὡς ὑπγοῦντος μὲν τοῦ ἥρωος, πλὴν 
οὐχ ὕπνον. ὃν ἀλλαχοῦ μὲν εἶπε νηῆδυμον.» ὡς καὶ μετ ᾿ ὀλίγα ἐ ἐν τῷ, οὔ μοι ἐπ᾿ ὄμμασι νήδυμος i ὕπνος 

ἱζάνει, ἐν δὲ τῇ ἀρχῇ τῆς ῥαψῳδίας ταύτης γλυκύν. περιττὴ δὲ πάντως ἐνταῦϑα ἡ πρόϑεσις. ἄρτιον 

γὰρ πάντως. εἰπεῖν, βλεφάροις ἐφίξανε, καὶ αὖ πάλιν, ἐπὶ λεφάροις ἵξανεν, ὡς δηλοῖ za) τὸ, ἐπ᾽ 

ὄμμασιν ὕπνος ἱζάνει. Ὅρα δὲ ὅτι ἐπὶ μὲν τοῦ βασιλέως ἔφη, ὡς οὐχ᾽ ὕπνος αὐτὸν ἔχε γλυχερός. 
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ἀλλαχοῦ δὲ οὐδὲ οἱ ὕπνος ἐπὶ ϑλεφάροισιν ἐ ἔπιπτεν, ἐνταῖϑα δὲ, οὐδέ οἱ ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἐφίξα- 

αν, χαϑὰ xci μετ᾽ ὀλίγα, οὔ μοι ἐπ᾽ ὄμμασιν ὕπνος ἱζάγει. τοῦτο δὲ ἀστείως εἴρηται, ὡς τῶν μὲν 

per ὑπνούντων βαρουμένων τὰ βλέφαρα, τῇ ἐπιπεώσει δῆϑεν καὶ τῷ ἐπιχαϑίσματι τοῦ ὕπνου, 

50 r&v δὲ ἀγρυπνούντων, οὐκ ἐώντων ἐπικαλϑεσϑῆναι τὸν ὕπνον καὶ συγκλεῖσαι τὰ βλέφαρα. Τὸ δὲ, 

μή τι πάϑοιεν, ἐλλειπτικῶς ἔχει" λείπει γὰρ τὸ δεδοικότι 7) τι τοιοῦτον" ἵνα λέγῃ» t ὅτε οὐδὲ αὐτῷ ἐπῆλ- 

ὃν vavoUr, πτοουμένῳ μή τι πάϑοιεν οἱ “Πλληνες. ( Vers. 2]. :j Καὶ τὸ, ἐφ᾽ ὑγρὴν δὲ, ὁμοίως ΞΈΡΕΙ 

ἔλλειψιν εἴρηται, ἴσως δὲ καὶ κατά τι ἐξαίρετον ἐπίϑετον. ὡς γὰρ τὸ τραφερὴ χαὶ τὸ ΩΣ ἐπὶ γῆς, 

οὕτως ἐπὶ ϑαλάσσης τὸ ὑγρή. Τὸ δὲ πουλὺν ᾿Ιωνιχόν ἐστιν. ὡς γὰρ ϑῆλυς ἐέρση, οὕτω χαὶ πουλὺς 
ὡγρὰ, τουτέστι πολλὴ ϑάλασσα. (Vers. 26.) “Ζημείωσαι δὲ καὶ ὅτι τὸ, βουλεύεσθαι μή τι πάϑοιεν, 

βουλὴ καὶ αὐτό ἐστιν ἀμύμων καὶ ἀλεξίκακος, ὁποίαν ἐζήτει καὶ ὁ ἀδελφὸς βασιλεύς. ( Vers. 29.) Ὅτι 

ἡ νύχτερος τοῦ δἰῆενελάου σχευὴ τοιαύτη ἣν" παρδαλέῃ μὲν πρῶτα μετάφρενον εὐρὺ κάλυψε ποιχίλῃ" 

αὐτὰρ ini i στεφάνην κεφαλῇφιν ἀ ἀείρας ϑήχατο χαλκείην, δόρυ δ᾽ εἵλετο χειρὶ παχείῃ. βὴ δ᾽ ἴμεν ἀνστ΄;- 
σων ὃν ἀδελφεὸν, ὃς μέγα καὶ ἑξῆς. ἔστι δὲ καὶ νῦν παρδαλέ £j δορὰ παρδάλεως ἃ ἀπὸ ἀρσενικοῦ τοῦ σεᾶρ- 
δάλειος. ἐκ δὲ αὐτῆς κατὰ συναίρεσιν. παρδαλῆ, ὡς λεοντέῃ λεοντῆ. γράφεται δὲ αὐτὴ μὲν ἀεὶ διὰ 
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τοῦ ἃ κατὰ τὴν ἀρχὴν, τὸ δὲ ζῷον xci διὰ τοῦ ὃ, πόρδαλις, παρὰ τὸ προάλλεσϑαι, μεταϑέσει TOU δ᾽ 

4ρ χαὶ πλεονασμῷ τοῦ δ΄. ποικίλη δὲ αὕτη διὰ τὰ ἐν αὐτῇ στίγματα, αῦϑεν καὶ εἰς παροιμίαν ἐπὶ πανούρ- 
yov χεῖται τὸ στιχτὸν τῆς παρδάλεως. Τὸ δὲ, μετάφρενον εὑρὺ, τὸ τοῦ ἥρωος ὡς ἐκ μέρους ἐμφαίνει 
ἐπιφανὲς, ἅμα δὲ xal τὸ τῆς 'παρδαλέης παραδηλοῖ μέγεϑος, εἰ τοιοῦτον ἐκάλυψεν “μετάφρενον. 

( Vers. 30.) '.H δὲ στεφάνη εἶδος περικεφαλαίας, καϑὰ καὶ ἡ κυνέῃ xoi, καταῖτυξ καὶ ἡ ἀμφίφαλος 

καὶ ἡ τετράφαλος, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται. οἱ δὲ παλαιοί φασι καὶ πρόβλημά τι ἔχειν τὴν ῥηθεῖσαν 
στεφάνην. ὡς δὲ καὶ πύργων στεφάναι λέγονται, δηλοῦται ἐν ἄλλοις, Τὸ δὲ ϑήκατο ἀνάλογον 
μὲν, ἀσύνηϑες δὲ λόγῳ πεζῷ. ( Vers. $2.) Τὸ δὲ ἀναστῆσαι νῦν uiv ἐπὶ ὑπνοῦντος ἐῤῥέϑη,, ἐν δὲ 
τοῖς μετὰ ταῦτα καὶ ἐπὶ νεκροῦ ἐγέρσεως ῥηθήσεται. ( Vers. 31.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτε ἐνταῦϑα μὲν εἰπὼν, 
δόρυ δ᾽ εἵλετο χειρὲ παχείῃ, καιρίως εἰπε τὸ παχείῃ ἐπὶ στρατιώτου ἥρωος, ἐμφαίνων διὰ τῆς τοιαύτης 

xal πάχος δόρατος. ὅτε δὲ αὐτὸ ἐπὶ γυναικὸς εἴπῃ, κατὰ ἀκυρολεξίαν ἐ ἐρεῖ, ὡς ἑτέρωϑι φανήσεται. ἔστι 
δέ πως ταὐτὸν τὸ, χειρὶ παχείῃ, καὶ χειρὶ μεγάλ ῃ καὶ ἀνδρείᾳ. ὅϑεν λαβόντες οἱ τῶν κατὰ φύσιν γνω- 
ματευταὶ μεγάλα τοῖς ἀνδρείοις εἶπον ἀκρωτήρια εἶναι ὡς ἐπὶ πολύ. καὶ τῇ uiv zai οὕτως 5 ποίησις 

50 φκείωσε τὸ παχύ᾽ ποσὶ δὲ ἡ ἡρώων τὸ λιπαρὸν ἀπένειμιε ἐν ὡς πολλαχοῦ δηλοῦται, *à πάντως ἐναντίον 
τὸ αὐχμηρὸν, Q ἴσον τὸ ἀλιπὲς, ἔτι δὲ καὶ τὸ ἀλ uai, κατὰ τὸ, ἀλιπαρῆ τρίχα. ὃ δὲ τοιοῦτος ποὺς καὶ 

νήλιπος, οὗ ἐντελὲς ὁ 0 νηλίπους.. ἔνϑια ζητητέον διὰ τί μὴ ὥς περ Οἰδίπους Οἰδίπος, καὶ ἀελλόπους ἀελλόπος 

ἐν qu. ακῇ ὁμοίῳ τόνου, οὕτω xci γηλίπους νηλίπος, ἀλλὰ προπαροξυτόνως νήλιπος. χαὶ λυτέον, ὅτι δοκεῖ 

μὴ ὃ ποὺς ἐγκεῖσϑαν τῇ τοιαύτῃ λέξει, ἀλλ αὐτόχρημα τὸ λίπος, ἵνα ἦ ταὐτὸν ἁλιπὴς καὶ νήλιπος. 

(Vers. 32.) Ὅτι ἐν τῷ, ὃς μέγα πάντων ᾿Αργείων ἤνασσε, ϑεὸς δ᾽ ὡς τίετο δήμῳ, παραφράζει τὸ 
εὐρυχρείων. (Vers. 53.) Τὸ δὲ, ϑεὸς δ᾽ ὥς τίετο δήμῳ, ov μόνον τὸ τῶν ὑπηχόων εὐπειϊϑδὲς ἐμφ αἰνει, 
ἀλλὰ καὶ οἷον δεῖ εἶναι τὸν βασιλέα, καὶ ὅπως διακεῖσϑαι χρὴ αὐτὸν πρὸς τὸ ὑπήκοον, ἵνα ὡς ϑεὸς 
ἔχοι τιμᾶσϑαι. περὶ  Ayouéuvovog δὲ ταῦτα εἶπεν ὃ ποιητής. ( Vers. 54.) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα κεῖται μετὰ 
δοτιχῆς ἡ ἀμφὶ πρόϑεσις ἐν τῷ, ἀμφ᾽ ὦμοισι τιϑήμενον ἔντεα καλά. διασαφεῖται δὲ συνήϑως ἐν 
τούτοις καὶ ὁλότης τῇ τοῦ μέρους ἐπιφορᾷ, ὡς ἐν τῷ, νηὶ παρὰ πρύμνῃ" τὸ γὰρ πρύμνῃ ἑρμηνευτικόν 
ἐστι τοῦ νηὶ, ἵνα λέγῃ, ὅτι τὸ νηὶ οὐκ ἐπὶ ὁλότητος νοητέον ἄρτι, ἀλλ᾽ ἐπὶ μέρους, τῆς πρύμνης δη- 

θυλαδὴ, ἐν ἡ τὰ ὅπλα ἐφορεῖτο τῷ βασιλεῖ, οἱ δὲ πλείους τῶν ἑρμηνέων ἀντίπτωσιν τὸ σχῆμα "φασὶ, 
ἵνα λέγῃ, νηὸς παρὰ πρύμνῃ. Ὅρα δὲ τὸ τιϑήμενον» ὡς τοῦ μέτρου ἐπιτάξαντος ἐφύλαξε τὸ ἡ τοῦ 
τίϑημι ἐνεστῶτος, χαὶ οὐχ ἔτρεψεν αὐτὸ τῷ λόγῳ τῶν εἰς Oe Vers. 23. "» Ori φιλόφρονος ἤϑους τὸ, 

γα ϑτγῷ δ᾽ ἀσπάσιος γένετ᾽ ἐλϑών. ἘΝ ers. 37. ) Ὅτι ὡς νεώτερος ἀδελιὸς ὁ Μενέλαος ἡϑεῖον προσφωνεῖ 
τὸν παλαιότερον ἀδελιὺν, εἰπών" τίφϑ' οὕτως, ἠϑεῖε, κορύσσεαι; xai ἔστεν ἡ λέξις συγγενικὴ, ὡς 
χαὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται πλατύτερον. δῆλον δὲ ὡς οἱ ust? Ὅμηρον τὸν ἠϑεῖον, dg πὲρ δὴ καὶ τὸν χατὰ 
συγγένειαν ϑεῖον, ἐπὶ ἑτέρου σημπαινοιένου ἔτεξαν, τοὺς ἐνθέους οὕτω καλοῦντες. (Vers. 38.) Ὅτι 
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xal ἐνταῦϑα, καὶ iv τοῖς ἑξῆς δὲ, ἐπίσκοπον λέγει τὸν «στελλόμενον εἰς πολεμίους κατάσχοπον. φησὶ 
yap * Τρώεσσιν ἐπίσκοπον, χαὶ νήεσσιν ἐπίσχοπον, ὃν οἱ ὕστερον πευϑῆνα ἐκάλεσαν, ἐξ Ὁμήρου 10 
λαβόντες τὴν ἀφορμὴν, ὡς αὐτίκα ῥηθήσεται. λέγεται δὲ καὶ σχοπὸς ὃ αὐτός. ἐρεῖ γὰρ σκοπὸν ἽΕχτο- 
gos; ὡς τῆς ἐπὶ προϑέσεως. πλεοναζούσης ἐν τῷ ἐπίσχοπος, καϑὰ καὶ ἐν τῷ ἐπιβουκόλος καὶ τοῖς 
ὁμοίοις. καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ ἐνταῦϑα μὲν σχοπιάζειν ἄνδρας druheneic , μὲτ ᾿ὀλίγα δὲ διασκοπιᾶσϑαι 
καὶ πυϑέσϑαι, ἀφ᾽ οὗ ὁ ῥηθεὶς πευϑὴν παρωνόμασται. ( Vers. 41.) Ὅτι δὲ καὶ τολμηρὸς ὃ τοιοῦτος 
εἶναι ὀφείλει, δηλοῖ τὸ, μάλα κὲν ϑρασυκάρδιος εἴην. ὡς κινδύνοις δηλαδὴ ἐπιτολμῶν. τοιοῦτος τοίνυν 20 
εἴῃ ἂν καὶ Ὀδυσσεὺς, ὃ κατὰ τὸν ποιητὴν τλήμων, ὃ τῷ Διομήδει συσχοπιάσων ἐνταῦϑα εἰς τὸν νύχτε- 

gov δόλον. οὐ μὴν κατά τινας δειλὸς ἂν χρίνοιτο, εἰ καί ποτε ἐν καιρῷ εὐλαβεῖται κίνδυνον. “Σημείωσαι 
10 δὲ ὅτι τὸ παρέργως ὑπό τινος ἐν λόγῳ παραῤῥιφὲν ἔργον ἂν γένοιτό more τῷ σπουδαίῳ. ἰδοὺ γὰρ, 

ὁ Μενέλαος ἰδὼν νύκτωρ τὸν ἀδελφὸν ἔνοπλον, παραῤῥίπτει ἐπαπορῶν, μή ποτέ τινα ἑταίρων ὀτρύνῃ 
Ἰρώεσσιν ἐπίσκοπον. τὸ δὲ ὕστερον καὶ εἰς ἔργον προβαίνει, αὐτοῦ δὴ τοῦ σοφοῦ Νέστορος εἰς τοῦτο 
παρωκαλέσαντος: xai ἔστι χἀντεῦϑεν δῆλον, ὡς ovx &Ovva*rov τὸ αὐτὸ γόημα δίς διαφόρους ἀνελϑεῖν. 30 

| σχοπητέον δὲ, εἰ τὸν Üuxouxóv ἐπίσκοπον xai σκοπὸν ἔστι καὶ ὀπτῆρα εἰπεῖν, ὃ δὴ παρὰ τῷ “Σοφοκλεῖ 

κεῖται. ( Vers, 39.) Ὅτι δυσχέρειαν δηλοῖ πράξεως τὸ, δείδω, μὴ οὔ τίς τοι ὑπόσχηται Sus ἔργον. καὶ 

ὅρα τὸ ὑπόσχηται, σαφῶς ἑρμηνευϑὲν καὶ κοινῶς, ὡς τοῦ στεύεσϑαι καὶ τοῦ ὑφίστασϑαι ποιητικω- 
τέρων ὄντων. ἔστι δ᾽ ἐνταῦϑα ἔργον, ὃ οὐκ ἂν ὑπόσχηταί τις, τὸ νύχτωρ σχοπιάσαι. ἐπάγει γὰρ, ἄν- 

| Opec δυσμενέας σχοπιαζέμεν οἷος ἐπελϑῶὼν, νύκτα δι᾿ ἀμβροσίην. καὶ ὅρα τὸ οἷος" ἀληϑῶς γὰρ ὀχνηρὸν 
ἐν τοιούτοις ἔργοις τὸ μονῆρες. διὸ ἐν τοῖς ἑξῆς ̓ Ελληνικοὶ μὲν δύο σχοποὶ σταλέντες εὐοδοῦνται, ὃ δὲ 

20 Τρωικὸς Δόλων εἷς ὧν οὐ παλιννοστεῖ. καὶ ἔστι στρατηγιχὸν παράγγελμα χαὶ τὸ μὴ ἕνα τινὰ ἐν τοῖς 

καιριωτάτοις σχοπιάξεσϑαι. δῆλον δὲ ὡς πάνυ δεξιῶς ἐν τούτοις ὃ ποιητὴς προέκϑεσιν ϑεωρεῖ τῆς γενη- 

. 702 σομένης τῶν κατασχόπων ἀποστολῆς. ( Vers. 43.) Ὅτι ὃ ϑέλων τὴν ἀπό τινος συμβουλὴν, ὅτε τις 

αὑτῷ εἰς ἐχϑρὸν ἐκ φίλου μεταβληϑείη., ἐρεῖ ἂν τὸ, χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σὲ κερδαλέης, ὦ δεῖνα, ἥ τίς 
xtv ἐρύσεται ἡδὲ σαώσει, ἐπεὶ ἡ τοῦ δεῖνος ἐτράπετο φρήν. ἔστι δὲ τὸ μὲν ἐμὲ καὶ σὲ ἢ ἀντίπτωσις ἀντὶ 
τοῦ ἐμοὶ καὶ σοὶ, 5 ἐλλειπτικὸν κατὰ πρόϑεσιν, ἵνα λέγῃ, ὅτι χρεία βουλῆς εἰς ἐμὲ xoi σέ. άο 
( Vers. 44.) Τὸ δὲ, ἥ τις ἐρύσεται, τὴν κερδαλέην ἑρμηνεύει βουλήν. κερδαλέα γὰρ ἡ σωστιχὴ, ὡς 
ἐρύουσα ἤγουν φυλάσσουσα, χαὶ διὰ τοῦτο ἐπικερδὴς, ὥς πέρ αὖ πάλιν τὸ σαώσει ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ 
ἐρύσεται. ταὐτὸν γὰρ εἰς νοῦν τὸ ἐρύειν χαὶ τὸ σαώζειν. Ὅρα δὲ ὡς ἡ πρὸ βραχέων ἀμύμων μῆτις 
ἡ ἀλεξίκαχος ἑρμηνευϑεῖσα κερδαλέη βουλὴ ἐνταῦϑα ἐῤῥέϑη καὶ οἵα τὲ σαώζειν. καὶ εἰσὶ τὰ τοιαῦτα 

30 m&vÓ' ὅμοια κατά τινα ἐπίχυσιν λέξεων. (Vers. 45.) Τὸ δὲ, Διὸς ἐτράπετο φρὴν, οὕτω γὰρ ἡ Ouy- 
ρικὴ ἔχεν λέξις, συντελεῖ τι εἰς τὸ, στρεπτοὶ καὶ ϑεοὶ αὐτοί. ( Vers. 46.) Ὅτι τὸ, ἀποδέξασϑαι ϑυ- 
σίαν, οὕτω φράζει περιφραστικῶς ὁ ποιητὴς ἐνταῦϑα᾽ ' Εχτορέοις ἄρα μᾶλλον ἐπὶ φρένα ϑῆχ᾽ ἱεροῖ- 
σιν, ὃ ἐστι ταῖς τοῦ δεῖνος προσέσχε ϑυσίαις. ἱερὰ γὰρ τὰ ἱερευόμενα λέγει. τοῦτο δὲ ὅτι καλλιερεῖν 
λέγεται, χαὶ ἀλλαχοῦ γέγραπται" “Εχτωρ δὲ ἐνταῦϑα ὁ καλλιερῶν. ἔνϑα ὅρα καὶ ὅτι οὐ μόνον ἄνδρες 
δωρητοὶ, ἀλλὰ καὶ οἱ τοῦ μύϑου ϑεοὶ, οὐ μόνον ἐπὶ ἱεροῖς τιϑέντες τὴν φρένα, ἀλλὰ καὶ τιμὴν ἐϑέ- 
λοντες κατὰ τὸ, οἵ σε ϑεὸν ὡς τιμήσουσιν. | (Vers. 47.) Ὅτι τοσοῦτον μέγας 0 "Exrop δοκεῖ, ὥστε 
εἰπεῖν τὸν βασιλέα, ὡς οὐ ydp πω ἰδόμην οὐδ᾽ ἔκλυον αὐδήσαντος ἄνδρα ἕνα τοσσάδ᾽ im ἤματι μέρ- 
μερὰ μηλτίσασϑαι, ὕσα " Extwp ἔῤῥεξε, Διὶ φίλος, υἷας ᾿Αχαιῶν. εἰ δέ τις λέγει τὸν "Exropoa διὰ ταῦτα 50 
ὑπερτίϑεσϑαι καὶ αὐτοῦ τοῦ ᾿Δχιλλέως, ἴστω ὅτι λύει τὸ ἄπορον ὁ βασιλεὺς, προσϑεὶς τὸ αὕτως, ἤτοι 

4o οὕτως ἁπλῶς, οὔτε ϑεᾶς, φησὶν, υἱὸς φίλος οὔτε ϑεοῖο. ᾿Δχιλλεὺς μὲν γὰρ καὶ τοιαῦτα καὶ μείζω δρά- 
σας οὐκ ὧν ἐχπλήξοι τινά" ἐκ ϑεᾶς yap* ὃ ἔχτωρ δὲ ἁπλῶς ἀνήρ. εἶτα καὶ παραφράζων καὶ ἑρμηνεύων 
τὸ ῥηϑὲν, περὶ ὧν ὁ  Exrop ἠνδραγαϑίσατο, φησί" (Vers, 51.) ἔργα δ᾽ ἔρεξ᾽, ὅσα φημὲ μελησέμεν 
Aoyeloig δηϑά τὲ xoi δολιχόν. οἷς ἐπάγει κομματιχῶς τὸ, τόσα γὰρ χακὰ μήσατ᾽ duanoe , ὃ πάνυ 
γοργῶς παρκιρμασδέν' ταὐτόν ἐστι τῷ, τοσσὰ δ᾽ ἐπ᾿ ἤματι μέρμερα μητίσασϑαι καὶ ἑξῆς, xai τῷ, ἔργα 

δ᾽ ἔρεξε χαὶ ἑξῆς. καὶ ὅρα ὅτι ἀγωνιῶν ὑπὸ ϑαύματος ὃ βασιλεὺς ταὐτολογεῖ, καὶ οὐ μόνον ἐν ἐννοίαις, 

ἀλλὰ καὶ χατὰ λέξιν, ἐν τῷ, δηϑά τε καὶ δολιχόν., τὰ δὲ ῥηθέντα “Ομηρικὰ ἔπη καὶ εἰς πάντα orQa- 
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τιώτην καὶ στρατηγὸν ἁρμύσουσιν ἡρωικῶς ἀνδραγαϑήσαντα. ( Vers. 47.) ᾿Ἰστέον δὲ ἃ ὅτι ἐν τῷ, οὐδ᾽ 
ἔχλυον αὐδήσαντος, λείπει τὸ τινὸς, ἵνα ἢ τὸ τέλειον οὐδ᾽ ἔκλυόν τινος εἰπόντος, ὥς περ καὶ ἐν τῷ, 

ἔῤῥεξεν υἷας Aeon, xci iv τῷ, xaxa μήσατ᾽ cuve, λείπει πρόϑεσις ἡ εἰς. οἰχεῖος δὲ χαὶ Ó TOLOU- : 

60 rog σχηματισμὸς καγωνιῶντι ἀνδρὶ καὶ ἐπισπερχομένῳ φράζειν. (Vers. 48.) Τὸ 02, ἐπ᾽ ἤματε, πρὸς 

ἀκρίβειαν εἴρηται. μητίσεται μὲν γάρ τις τοσσάδε μέρμερα, πλὴν ἐν πολλαῖς, καὶ ovx ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ. 
λέγει δὲ μητίσασϑαι τὸ πρᾶξαι, τὸ τέλος φράσας ἐκ τῶν πρὸ τοῦ τέλους. διὸ χαὶ ἑρμηνεύων ἐπήγαγε 
τὸ, ὅσσ᾽ Ἕκτωρ ἔῤῥεξε, καὶ τὸ, ἔργα δ᾽ ἔρεξεν, ὡς meg καὶ τὸ, ὅσα φημὶ μελησέμεν "Aoysiotg, ἑρμη- 
γευτικόν ἐστι τοῦ μέρμερα μητίσασϑαι. μερμερίζειν γὰρ καὶ μέλεσθϑαι τῆς αὐτῆς ἐννοίας εἰσί. 
(Vers. 49.) Τὸ 0i, du φίλος, ἔχει μέν vt καὶ καταβλητικὸν τῆς τοῦ Exrogog ἀριστείας, ὡς μὴ ἐξ 

789iavroU ἀλλὰ ϑεόϑεν κατορϑοῖντος, "πλεῖον δὲ ἄλλως ἔχει τὸ σεμνὺν, ὡς ϑεοφιλοῦς ὄντος τοῦ ἥρωος 10 
καὶ διὰ τοῦτο ἀνίοντος ὕσα καὶ ϑεᾶς υἱὸς ἢ ϑεοῖο. ( Vers.51.) Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις ὅτι τε τὸ ἔῤῥεξε 
διχῶς προήγαγε, πρῶτα μὲν ᾿Αττικῶς ἐν δυσὶ Q, ἔπειτα δὲ κοινῶς ἑνί" x«l ὅτι φανερῶς ἀποφάσχει 
ὁ ποιητὴς μὴ ϑεογενῆ vov “χτορα εἰναι, εἰ xal ἕτεροι ἄλλα λογοποιοῦσιν, ἐν οἷς xci 0 “υχόφρων 
Πτῴου πατρὸς μυϑευσάμενος ἐκγενέσϑαι τὸν “Εχτορα. Σημείωσαι δὲ καὶ ὡς οὐκ ἔχρινε δεῖν ἄρτι προε- 
γεγκεῖν ὃ βασιλεὺς τὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως ὄνομα, αἰνίττεται δὲ μόνον ἐχεῖνον ἐν τῷ, οὔτε ϑεᾶς υἱός. 
( Vers. 53.) Ὅτι ἀλείπτου λόγος τὸ, aÀX ἴϑι, νῦν τοὺς δεῖνα κάλεσσον, ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ τὸν δεῖνα εἶμι καὶ 
ὀτρυνέω ἀνστήμεναι. ἐνταῦϑα δὲ παιδεύει διὰ τοῦ ᾿Αἰγαμέμνονος ὃ ποιητὴς αὐτοδιακόνους εἶναι καὶ 

τοὺς βασιλεῖς" τὸν μὲν γὰρ ἀδελφὸν πέμπει Δἴαντε καλέσαι καὶ ᾿Ιδομενῆα, αὐτὸς δ᾽ ἐπὶ Νέστορα δῖον 
ἰέναι φησὶν, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσιν ἐλϑεῖν καὶ ἑξῆς" ᾿βιάσασϑαι γὰρ τὸν γέροντα οὐ βούλεται. (Vers. 56.) Ὅτι 

τὸ τῶν φυλάκων στίφος τέλος ἱερὸν καλεῖ, ὃ ἐστι τάγμα ϑεῖον. ἐπειδὴ τοῖς ἄλλοις καϑεύδουσιν ἄδειαν 20 

10 αὐτοὶ παρέχουσιν ἐγρηγορότες. ὅλως γὰρ ἱερὸν “εἶναι πᾶν δοχεῖ τὸ τῶν ἀνθρώπων φυλακτιχόν. οὕτω 
καὶ πόλεων τείχη ἱερὰ λέγει. καὶ Σοφοκλῆς δὲ διὰ λόγον ὅμοιόν τινα τὴν γῆν ἱερὰν ἔφη. οἱ μέντοι γλωσ- , 
σογράφοι ἱερὸν τὸ μέγα φασί. καὶ ἱερός, φασιν, ἰχϑὺς 0 μέγας. Τὸ δὲ τέλος ἑξαχῶς εὕρηται παρὰ 
τοῖς παλαιοῖς. σημαίνει γὰρ τὸ στρατιωτικὸν σύνταγμα, ὡς ἐνταῦϑα, καὶ τὸ τῶν πραγμάτων πέρας, 
καὶ τὴν ταῖς πόλεσι φοιτῶσαν πρόσοδον, χαὶ τὸ ἀξίωμα, ὡς παρὰ Θουκυδίδῃ καὶ Ξενοφῶντι, καὶ 
παρ᾽ Εὐριπίδῃ δὲ ἐν τῷ, τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι" δηλοῖ δὲ xai δαπάνημα. ὡς Εὐριπίδης, μάτην 
δ᾽ εἰχοστὸν τὸ δ᾽ ἐχβαίῃ τέλος " καὶ τὴν μυστικὴν καὶ οὕτω τελειοποιὸν ἑορτὴν, ὅϑεν καὶ ἡ τελετὴ λέγε- | 
ται καὶ τελεῖσϑαι τὸ μυεῖσϑαι xoi τελούμενοι οἱ τὰ μυστικὰ διδασκόμενοι. σύστοιχον δὲ τῇ τοιαύτῃ 
σημασίᾳ καὶ τὸ δηλοῦν τὴν ϑυσίαν τέλος, οὗ χρῆσις καὶ παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν τῷ, τέλη ἔγκαρπα, 0 ἀλλα- 
χοῦ διασαφῶν ἔφη, ϑύματα πάγκαρπα. (Vers. 58.) Ὅτι τὸ, σημαίνειν φυλάκεσσιν, ἤγουν προΐστα- 30 
σϑαι τῶν φυλάκων, τῷ Μεστορίδῃ Θρασυμήδει μᾶλλον ἐπετέτραπτο, καὶ τῷ Κρητιχῷ Μηριόνῃ, ot 
καὶ τῶν ἄλλων ἑκατοντάρχων προεῖχον, ὡς δηλοὶ τὸ, τοῖσι γὰρ ἐπετράπομεέν γε μάλιστα. Ones 59. ) 

20 Kit ὅρα ὅτι τὲ χαὶ νῦν τὸ σημαίνειν δοτι χῇ συντέταχται, χαὶ ὡς ἀρχικὴ λέξις κανταῦϑα τὸ ἐπιτρέπειν, 
ἀφ᾽ ἧς καὶ ὃ ἐπίτροπος. τὸ δὲ μάλιστα διὰ τοὺς λοιποὺς ἑκατοντάρχους εἴρηται, χαὶ αὑτοῖς μὲν γὰρ 703 
ἐπετέτραπτο σημαίνειν, μάλιστα δὲ τοῦτο ἣν τῷ Θρασυμήδει καὶ τῷ Μηριόνῃ. ( Vers. 61. ) ΌὉτι ὑπουρ- 
γικὴ ἐρώτησις τὸ, EC γάρ μοι μύϑῳ FCEYES ἠδὲ κελεύεις ; αὖϑι μένω, δεδεγμένος εἰσόκεν ἔλϑῃς, 

ἠὲ ϑέω μετά σ᾽ αὑτις; καὶ ὅρα κἀνταῦϑα τὸ μὲν αὖϑι ἀντὶ τοῦ αὐτόϑι Agiév, τὸ δὲ αὖτις ἀντὶ 
τοῦ πάλιν, 0 ἐστιν ὕπισϑεν" τὸ δὲ μένω xai ϑέω ἀντὶ μελλόντων τοῦ μενῶ καὶ τοῦ 'ϑεύσω, τουτέστι 

So δραμοῦμαι. Δεδεγμένος δὲ ὃ ἀναμένων καὶ προσδεχόμενος. ἔστι ᾿δέ ποτε ἢ λέξις καὶ πολεμικὴ, ὡς ἐν 
τῷ, ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο, ἤγουν ἀντίστηϑι νόμῳ μάχης. ( Vers. 65.) Μετὰ δὲ ταῦτα κεῖται xci ἀπα- 40 
ρέμφατον ἀντὶ προστακτιχοῦ τὸ, αὖϑι μένειν. ἀντὶ τοῦ μένε" ὕπου καὶ δείκνυται ἀριδήλως ὅτι τὰ ἀντὶ 
προσταχτικῶν “ἀπαρέμφατα λαμβανόμενα xar ἔλλειψιν προαιρετιχοῦ ῥήματος οὕτω σχηματίζονται; ὡς 

χαὶ ἀλ λαχοῦ εἴρηται. προηγησαμένου γὰρ, ὡς ἐῤῥέϑη, τοῦ ἐπιτέλλεσϑιαι ῥήματος καὶ τοῦ κελεύειν, ἕν 

τῷ, ie- ydo μοι ἐπιτέλλεαν ἡδὲ κελεύεις; αὖϑι μένω xal ἑξῆς, ἐπάγει ὁ ἐρωτηϑεὶς αὖϑι μένειν; ὃ πέρ 

4o εἰ καὶ "ἀντὶ τοῦ μένε χεῖται, ἀλλ᾽ ἐντελῶς οὕτω νοεῖται, ἐπιτέλλομαι καὶ κελεύω σοι αὖϑι μένειν. δια- 
δείχνυσι δὲ μάλιστα σαφῶς τὴν τοιαύτην ἔλλειψιν ὁ «Ησίοδος. Ὅτι ὅτε εἴπῃ ὃ βασιλεὺς τῷ “Μενελάῳ 
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αὖϑι μένειν, μή πως ἀβροτάξομεν ἀλλήλοιεν ἐρχομένω, ἤγουν ἐρχόμενοι, πολλαὶ γὰρ ἀνὰ στρατόν 
εἰσι χέλευϑοι, δῆλος ἐστὶν Ὅμηρος ἔμπειρος ὧν τῆς ἐν τοῖς ταχτικοῖς ἀρχιτεκτονικῆς, ὡς οἱ παλαιοί 
φασιν. εἰς πολλὰς γὰρ ὁδοὺς τέμνει τὸ ναύσταϑμον, ἵνα ταχέως ἀπὸ τῶν σκηνῶν ἀπαντῶσι πρὸς βοή- 

ϑειαν τοῖς ἕξω. "Εστι δὲ ἀβροτάζειν ἢ "τὸ βροτοῦ ἀποτυγχάνειν ἐν ὁδῷ, ἢ τὸ ἐν ἀδρότῃ, τουτέστι 50 
νυκτὶ, ἀποπλανᾶσϑαι. ἐν δὲ παλαιῷ κατὰ στοιχεῖον λεξικῷ γράφεται οὕτως" ἀβρόταξις, ἁμαρτία, 
διαμφόδησις, xat ἀβροτάξομεν διαμφοδήσομεν, ἁμαρτήσομεν ἀλλήλων. καὶ ὅρα τὸ διαμφοδῆσαι 

παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἀντὶ τοῦ ὧδε καὶ ἐκεῖ παρατρέπεσϑαι χαὶ ἀστοχῆσαι τῆς ὀρϑῆς ἀμφόδου. καὶ 

ἔοικε παρῆχϑαι τὸ διαμφοδεῖν ὁμοίως τῷ διαφωνεῖν. κέλευϑοι δὲ φανερῶς ἐνταῦϑα αἱ περὶ γῆν ὁδοί. 
( Vers. 67. ) Ὅτι στρατηγιχὸν παράγγελμα καὶ τὸ τὸν νυχτὸς περιιόντα ἐν στρατῷ φϑέγγεσϑαι, ὕπου 

10 πὲρ ἂν ἔλθῃ, ὡς ἂν ἐπιγινωσκόμενος μὴ διδῷ ὑπονοεῖν ἔφοδον πολεμίων. p» φησιν ὁ βασιλεὺς τῷ 

ἀδελφῷ, φϑέγγεο δ᾽ ἢ xev ἴησϑα καὶ ἐγρήγορϑαι ἄνωχϑι. xoi ὁ “Νέστωρ δὲ uer ὀλίγα οὕτως ἀνιστᾷ 

τὸν Ὀδυσσέα. xd πρὸς τὸν βασιλέα δ᾽ ἐρεῖ (Vers. 85. ) χατὰ σχῆμα κάλλους παρισωτιχὸν, φϑέγγιο, 

μήδ᾽ ἀκέων ἐπ᾽ ἔμ᾽ ἔρχεο. "ἔνϑα καί φασιν οἱ παλαιοὶ ὃ ὅτι τοῦτο λέγει ὁ γέρων δεδιὼς μή ποτὲ ὁ υἱὸς 6o 
Θρασυμήδης ἐχλέλοιπε τὴν τῶν φυλώκων τάξιν, καὶ ὅτι οὔπω εἶχον τότε ἐν πολέμοις συνθήματα" εἰ 

γὰρ ἦσαν, διεδήλουν ἂν ἑαυτοὺς τοῖς γνωρίμοις οἱ νύκτωρ βαδίζοντες. ἔστι δ᾽ εἰπεῖν καὶ ὡς ὀκνεῖ τὴν 

ἡσυχὴ πορείαν τοῦ βασιλέως νύχτωρ ὁ σοφὸς γέρων, οὐ uovov διὰ τραῦμα ἐπιβούλου τινὸς, ἀλλὰ xci 
ἵνα μὴ ϑόρυβος γένηται, ὃς ποτε μεγάλα βλάπτει τὸν στρατὸν, καϑὰ καὶ οἱ νύχτεροι πτυρμοὶ τῶν 

ο΄ ἵππων δηλοῦσιν οἱ πολλοὺς βλάψαντες. ἡ δὲ ἱστορία λέγει καὶ ὅτι Σάμιοι πλεύσαντες εἰς Σύβαριν 
704 χαὶ κατασχόντες *ryv Σιρίτιν χώραν ἤγουν τὴν περὶ πόλιν Σίριν περδίκων ἀναπτάντων καὶ ποιησα- -790 
20 μένων ψόφον iae ἔφυγον: χαὶ ἀπέπλευσαν. (Μετ. 67.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ ἐγρήγορϑαι τὰ πλείω 

τῶν ἀντιγράφων. προπαροξύνουσιν ὡς “ὠλικόν. ἄλλως γὰρ παροξύνεσϑαι ὀφείλει ὡς παϑητικὸς παρο- 

κείμενος. ὡς γὰρ χέκοπα μέσος παραχείμενος χαὶ μετα τῆς αὐτῆς παραληγούσης χέκοφα ἐνεργη- 
τικὸς, ὁμοίως καὶ χέκλοπα κέκλοφα, οὕτως οὐ μόνον ἐγρήγορα μέσος παρακείμενος ᾿Αττικὸς, ἀλλ 

| ὡς εἰκὸς καὶ ἐγρήγορχα, οὗ παϑητικὸς᾽ ἐγρήγορμαι, ἐξ οὗ τὸ ἐγρηγόρϑαι χοινῶς. ἕτεροι δὲ ἐκ τοῦ ἐγρη- 
| γορῆσϑαι παραχειμένου αὐτὸ συγχκεχόφϑαι φασίν.  Anüiov δὲ χαὶ Ηρόδωρός φασιν ὡς τὸ ἐγρήγορϑαι 

β οὐκ ἐχρῆν προπαροξύνεσϑιαι, εἴτε συνεχόπη, ὡς εἴρηται εἴτε ἀπὸ τοῦ ἔγρω γίνεται. μία δέ, φασιν, 
ἀφορμὴ αὕτη τοῦ δύνασϑαι τονοῦσϑαι οὕτω. τὰ εἰς Dat, τῇ oo συλλαβῇ παραληγομενα, «Αιολικά εἰσι" 

τέτορϑαι, μέμορϑαι, ἔφϑορϑαι. ἐπεὶ οὖν xoi τοῦ ἐγρήγορϑαι ἡ παράληξις «Αἰολικωτέρα ἐστὶ, πίπτει 
χαὶ τόνος ὅμοιος τοῖς προκειμένοις. χρὴ δ᾽ ἐνταῦϑα ἐπισημήνασϑαι ὡς οὐ, χαϑὰ ἐκ τοῦ χλέπτω διπλοῦς 

3o "λαλεῖται παρακείμενος ἐν παραληγούσῃ | μιᾷ, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ πέμπω νῦν, ἀλλ᾽ ἐχεῖ ὁ μὲν πέπομφα 10 

χρῆσιν ἔχει. ὁ δὲ χαϑαρὸς μέσος παρακείμενος σεσίγηται διὰ κακχοφωνίαν. ὡς γὰρ μισεῖται ὁ ἐκ τοῦ 

δείδω μέσος παρακείμενος δέδοιδα, δι ὃν ἀποτελεῖ we “λλισμὸν ix τῶν “συχνῶν. ἀφώνων, οὕτω καὶ ὁ ἐχ 

τοῦ πέμπω πέπομπα, δι᾿ ὃν ποιεῖ βομβώδη κύμπον, οὗ περ ἀκούσας ὁ χωμιχὸς ἔπαιξεν ἃ ἂν, οἶμαι, καὶ 
εἰς αὐτὸν τὸ βομβαλοβομβάξ. προσεπιϑεωρητέον δὲ τούτοις καὶ ὅτι τὸ λέλογχα ἐν μιᾷ ταύτῃ φωνῇ χαὶ 

τὸ οἰχεῖον σύμγωνον ἔχει χαὶ τὸ τοῦ ἐνεργητικοῦ. TOU λέγω γὰρ ἐνεργητικὸς μὲν ὁ λέλεχα ἐν τῷ χ, 

μέσος δὲ ὁ λέλογα ἐν TQ y, σημαίνει δὲ τὸ ἐξ ἐπιλογῆς ἔσχον εἰς λάχος. Πίνδαρος, ἀχέρδεια λέλογχε 

ϑαμινὰ. κακηγόρως. οἶδε δὲ τὴν λέξιν καὶ Θεύκριτος. Τὸ δὲ ἄνωχϑι ἐκ τοῦ ἀνωγῶ περισπωμένου γενέ- 

σϑαι φασὶν, οὗ παρατατικὸς τὸ ἠνώγεον. ἀνωγῶ γὰρ ἀνώγημι, 0v ἀνώγηϑε, καὶ ἐν συγκοπῇ 

ἄνωχϑι , τραπέντος TOU y συνήϑως εἰς χ, ὡς καὶ ἐν τῷ βρέγμα βρεχμὸς, καὶ τοῖς ὁμοίοις. ὕτι δὲ δοκεῖ 

4o καὶ μεταπεπλάσϑαι i ix τοῦ ἄνωγε za ἕτερον προσταχτιχὸν τελιχὸν, A5 s xci αὐτό. ( Vers, 68.) 

Ὅτι, ὥς περ στρατηγῷ πρέπον. , χαϑὰ προσεχῶς ἐῤῥέϑη, τὸ κελεύειν "ἐγ θηγορέναι τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν 20 

νύκτωρ, οὕτω χαὶ τὸ πατρόϑεν. ἐκ γενεῆς ὀνομάζειν ἄνδρα ἕχαστον. δυσωπεῖ γὰρ, κατὰ τοὺς παλαιοὺς 

εἰπεῖν, ὑπόμνησις προγονικῆς ἀρετῆς χαὶ πατέρων πράξεις ἐπαινούμεναι. καὶ ϑέλει τῇ ἐχείνων ἀναμνη:- 

σει ἕχαστος ἐξομοιοῦσϑαι αὐτοῖς, οἰόμενος τὸ μὴ ἐχείνους uiua ct aa D cto EtixÓy εὐγενείας. πατρόϑεν 

μὲν οὖν τινὰ προσηῶνεϊ TiQ, ὡς τὸ, “Ἰαερτιάδη᾽ ἐκ γενεῆς δὲ, ἤγουν éx προγόνων, ὡς τὸ, duy evég. 

τὸν γὰρ ἀρχηγὸν τοῦ γένους Δία ἡ λέξις ἐκιραίνει. ( Vers. 69.) "Eri σώφρονος στρατηγοῦ καὶ τὸ πάντας 
Br 2 
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ἐπαινεῖν. διὸ xol μετὰ τὸ πατρόϑεν ἐκ γενεῆς ὀνομάζων φησὶν ὁ βασιλεὺς, πάντας χυδαίνων. ἔτι 
ἀγαϑῆς στρατηγίας καὶ τὸ μὴ μεγαλοφρονεῖν. ὅϑεν ἐπάγει" μηδὲ μεγαλίζεο ϑυμῷ, ἤγουν μὴ ἐπαίρου 
τῷ κατὰ σὲ μεγαλείῳ. ἀγαϑοῦ δὲ ὁ ὁμοίως ἄρχοντος καὶ τὸ αὐτοδιαχονεῖν. οὐχοῦν ἐπιφέρει" ἀλλὰ καὶ 
αὐτοί περ πονεώμεϑα, ὃ πέρ δηλαδὴ ὃ μὴ ποιῶν μεγαλίζεται ϑυμῷ᾽" δυσωπητικὸν γὰρ τῶν πολλῶν 

3 Baci ux, αὐτουργία. καὶ τοίνυν μυριαχοῦ παρὰ τῷ ποιητῇ αὐτουργοῦσιν οἱ βασιλεῖς. Σημείωσαι δὲ 

ὅτι μετ᾽ ὀλίγα ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῷ Νέστορι οὐ ποιεῖ κατὰ τὸ οἰκεῖον παράγγελμα, ἀλλὰ πατρόϑεν μόνον 

3o προσφωνεῖ αὐτὸν, Νηληιάδην ὀνομάσας, οὐ "μὴν καὶ ἐκ προγόνων. ἄλλωξ μέντοι προσεπιτίϑησιν 
ἐχεῖ ἔπαινον τὸ, μέγα χῦδος ᾿Αχαιῶν. Ἰνέστωρ δ᾽ ἐν τοῖς ἑξῆς πάντα φράζει τὰ τοῦ βασιλέως ἐπὶ τῷ 

"Qóvoocsi ἐντελῶς, πατρόϑεν μὲν τὸ “αερτιάδη προσειπὼν, ἐκ γενεῆς δὲ τὸ Διογενὲς, τὸ δὲ, πολυμή- 

χανε, πρᾶξιν ἀπὸ ψυχῆς. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι δύναται καὶ ἄλλως τὸ πατρόϑεν καὶ τὸ ἐχ γενεῆς ἐκ παραλ- 
λήλου δηλοῦν τὴν αὑτὴν ἔννοιαν, καὶ ὅτι ex τοῦ ᾿Ομηρικχοῦ τούτου ὀνομάζειν τὸ ἐν τῶν ὀχτὼ τοῦ λόγου 
μερῶν εἴρηται ὄνομα, καὶ ὅτι ταὐτὸν ὀνομαίνειν χαὶ ὀνομάζειν, οὗ χρῆσις καὶ παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν τῷ, 

ὄνομα δ᾽ ὠνομάζετο " EAsvog, καὶ ὅτι τὸ ἄνδρα ἕχαστον ταὐτόν ἐστι τῷ πάντας, ὡς ἐν τοῖς ῥηθεῖσι 

φαίνεται, καὶ ὅτι τὸ μὲν ἐκ γένους ἕκαστον ὀνομάζειν ὀνόμασι περιγράφεται, τουτέστι λέξεσι χυρίαις 
ἢ ἐπιϑέτοις. ( Vers. 69.) Τὸ δὲ, πάντας χυδαίνειν, καὶ τὴν ἐκ πράξεων δηλοῖ τιμὴν, ὁποῖα πολλὰ ἐν 
ταῖς ἱστορίαις εὑρίσχονται. τοιοῦτον δέ τι καὶ ἐνταῦϑα τὸ, μέγα κῦδος ᾿Δχαιῶν. καὶ ἄλλως δὲ, ἀστείως 
μετὰ τὸ ἐκ γενεῆς ὀνομάζων ἐπῆκται τὸ, πάντας κυδαίνων. ἐπεὶ γὰρ ἔστιν ὀνομάζειν τινὰ καὶ ψεχτι- 
χῶς, παραινεῖ τὰ πρὸς ἔπαινον ἐπιλέγεσθαι, καὶ μὴ ταῖς ἐχ γένους καταντλεῖν δυσφημίαις τὸν προς- 

4ρ φωνούμενον. Ὅρα δὲ ὅτι ἐναντίαι λέκξεις ἐκ τοῦ κῦδος γίνονται, ἤγουν τὸ κυδαίνειν ἐπὶ τιμῆς καὶ τὸ 

κυδάζειν παρὰ Σοφοκλεῖ ἐπὶ λοιδορίας ἐν ἀντιφράσει" ᾧ λόγῳ χαὶ τὸ ὑμνεῖν οὐ μόνον χρηστολογίαν 
δηλοῖ, ἀλλά mov καὶ τὸ ἀνάπαλιν ἀντιφράζει, ὡς ἑτέρωθι σαφῶς δηλοῦται. ( Vers. 70.) ̓ Ιστέον δὲ 

καὶ ὅτι ψυχῆς βαρυνομένης ἐπὶ χκακοπαϑείᾳ τὸ, ἀλλὰ καὶ αὐτοί περ πονεώμεϑα, ὧδέ που ἡμῖν ϑεὸς 
ἐπὶ γεινομένοισιν ἵει καχότητα βαρεῖαν" καὶ ὅτι τὸ γεινομένοισι τὰ καϑ' εἱμαρμένην γενεϑλιακὰ παρα- 
λαλεῖ" καὶ ὅτι ἀποστολιμαία φράσις τὸ, ὡς εἰπὼν ἀπέπεμιπε τὸν δεῖνα eU ἐπιτείλας. (Vers. 75. sqq.) 
Ὅτι Νέστωρ μὲν ὁ γέρων κοιμᾶται παρά τε χλισίῃ καὶ νηὶ μελαίνῃ εὐνῇ ἐνὶ μαλακῇ, παρὰ δ᾽ ἔντεα ποι- 
mi ; p oui Σ : 1 ome ti : τοῖο : 

xi ἕχειτο, ἀσπὶς καὶ δύο δοῦρε qae, τὲ τρυφαλεια; πὰρ δὲ ζωστὴρ κεῖτο παναίολος, c δὴ ὁ γεραιὸς 
ζώνυτο, Ore εἰς πόλεμον φρϑισήνορα ϑωρήσσοιτο, λαὸν ἄγων. καὶ nag ἡλικίαν ἀνδριζόμενος, ἐπεὶ 
ov μὲν ἐπέτρεπέ, φησι, γήραϊ λυγρῷ, ἤγουν οὐκ ἐξεδίδου ἑαυτὸν τῷ γήρᾳ, οὐδ᾽ ἐνικᾶτο ὑπ᾽ αὐτοῖ. 
τοιοῦτον γὰρ τὸ ἐπιτρέπειν, τὸ ἐξουσίαν δηλονότι διδόναι : ὡς τὸ, τοῖσι) γὰρ € yt φυλάσ- 
σειν, καί" σοὶ δ᾽ ἐπέτρεπε πονέεσϑαι, καί" ᾧ λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται, ἀντὶ τοῦ ὑπὸ ἐξουσίαν εἰσί. καὶ 

δο οὕτω μὲν 6 γέρων Nrarmo εὐνῇ ἐν μαλακῇ εὕρηται. καὶ Φοῖνιξ ᾿δὲ ὁμοίως μαλακῶς exo), ὅπου 

ἐστορέσϑη ἐκείνῳ κώεα καὶ ῥῆγος, ὡς γέροντι πρέπον. Διομήδης δέ γε ὃ σφριγῶν τῆς σκηνῆς ἐχτὸς εὗρε- 
ϑήσεται σὺν τεύχεσιν εὕδων, ὑπεστρωμένος ῥινὸν βοὸς, σχληρότερον αὐτὸς εὕδων καὶ οὐ μαλακῶς 
κατὰ τὸν ὑποβεβλημένον χώεα καὶ ῥῆγος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι xai ἄλλα ὃ ποιητὴς οἷδε στρωμνῆς εἴδη. OOvo- 
σέα μὲν γὰρ κατέκλινεν Εὔμαιος, ὑποβαλὼν ῥῶπας καὶ δέρμα αἰγὸς ἀγρίου. τῷ Διὶ δὲ ἡ γῆ ἐν τοῖς 
ἑξῆς γεοϑηλέα πόαν ἀναδίδωσιν. ( Vers. 75. ) Ὅρα δὲ ὡς τὸ παρακεῖσϑαι δὶς ἐν τοῖς ῥηθεῖσι κεῖται 
χατὼ σχῆμα ἐπιμονῆς διὰ τὸ καίριον. ἔφη γάρ" παρὰ δ᾽ ἔντεα κεῖτο. καί" πὰρ δὲ ζωστὴρ κεῖτο" καὶ 

ὅτι ἐξαίρετος ὃ ζωστὴρ τῷ γέροντι, εἴ γε ποικίλα μὲν ἔντεα ἔφη, τὸν δὲ ξωστῆρα παναίολον" καὶ ὅτι 

ἐτυμολογικοῦ τρόπου τὸ, ζωστὴρ ᾧ ζώνυτο" χαὶ ὅτι οὐκ ἀσύνηϑες τοῖς ὕστερον λέγειν χαὶ χατὰ 
πτῶσιν αἰτιατικὴν τὸ, ζωστὴρ ὃν ζώνυται, ὁποῖα χαὶ ἄλλα ἡ ἢ κοινὴ χρῆσις οἰδὲ πολλά. ἔστι δὲ χαὶ νῦν 

ζωστὴρ ὃ ἔξω τὰ ὅπλα συνδέων , ὡς δηλοῖ τὸ, ᾧ ἐζώνυτο ὃ ο γεραιός. ζῶμα μέντοι τὸ Tjj μίτρᾳ, ὡς &À- 
λαχοῦ γέ) απται, συναπτόμενον. Τὸ δὲ ζώγνυτο οἱ μὲν δι᾿ ἑνὸς γράφοντες ^ φύσιν γραφῆς τηροῦσιν, οἱ 

θο δὲ δυάζοντες τὸ ἀμετάβολον πάϑος ποιοῦσι διπλασιασμοῦ. τὸ δ᾽ αὐτὸ γίλνεται καὶ ἐν τῷ ῥωνύω, χω- 

vo, καὶ τοῖς ὁμοίοις. ( Vers. 79: ) Τὸ δὲ, λαὸν ἄγων, τὸν παρὰ τῇ τραγῳδίᾳ λαγέταν, ὅ ἐστι λαοῦ 
ἡγεμόνα, παρήγαγε. Τὸ δὲ, μὴ inito ev γήραὶ λυγρῷ, ἕπαινός ἐστι σπουδαίου γέροντος. λυγρὸν 

δὲ γῆρας εἰπεῖν ὅμοιον ὡς εἰ καὶ ὁμοίιον ἔφη, ὅ ἐστι χαλεπόν. ψογερὰ γὰρ λέξις πολλαχοῦ φαίνεται 

10 

20 

705 

4o 
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καὶ TO ὁμοίιον. χαλεπότητες δὲ γήρως ἑτεροῖαί τε φαίνονται , «ai ὁποίαν δὲ ἐχτίϑεται “Σοφοκλῆς φρά- 
σας οὕτω" ἀκρατὲς, ἀπροσόμιλον γῆρας, ἄφιλον, ἵνα, τουτέστιν ὕπου, hodie κακὰ χακῶν 
ξυνοικεῖ" ὧν ἕν λέγει καὶ τὸ ὑπὸ τῶν οἰκείων ἀμελεῖσθαι τὸν γέροντα. δριμέως δὲ « "agerig &xeivog7 91 
γῆρας φησὶν οὐ τὸ ἀκόλαστον, ἀλλὰ τὸ ποιοῦν πάρεσιν, ὡς μὴ ἔχειν τὸν γέροντα κρατεῖν ἑαυτοῦ. Εὐ- 
ριπίδης δὲ ἄναρϑρον ἂν εἴποι, λόγῳ καὶ αὐτὸς “δριμύτητος χατὰ TO, vagos εἰμι χασϑενῶ μέλη. 
( Vers. 80.) Ὅτι ὁ ἱνέστωρ κείμενος μὲν ὡς ἐφ᾽ ὕπνῳ, αἰσϑόμενος δὲ ὡς ἔρχεταί Tie εἰς αὐτὸν, ἣν δὲ 
ὁ βασιλεὺς A ὀρϑωϑεὶς ἐπ᾽ ἀγκῶνος κεφαλὴν ἐπαείρας λαλεῖ πρὸς αὐτόν. Καὶ ὅρα οἷος ἐστὶ τὴν γρα- 
quai ὃ ποιητής. εἴποις γὰρ, ἂν ὁρᾶν ἄνδρα καμάτῳ τὰ γυῖα λελυμένον xai χκεῖσϑαι ϑέλοντα καὶ 
ὀκνοῦντα μὲν τὴν ἐξ ὕπνου ἀνάστασιν, διὰ δὲ ἀνάγκην αἰρόμενον, καὶ τῷ μὲν λοιπῷ τοῦ σώματος κεί- 

10, μένον; τῷ δὲ ἀγκῶνι ὀρϑούμενον καὶ τὴν κεφαλὴν αἴροντα, τυχὸν δὲ καὶ αὐτὴν ὑπανέχοντα χαὶ ἐπα- 
ναπαύοντα τῇ χειρί. ὡς πε «d δὲ ἐνταῦϑα 0 γέρων χείμενος ὀρϑοῦται τῷ ἀγκῶνι, οὐ μὴν ὅλῳ τῷ σώ- 
ματι κατὰ τὸ, ορϑωϑεὶς δ᾽ ἔνδυνε χιτῶνας οὕτω τις ἀλλαχοῦ ἱστάμενος γνὺξ ὕμως ἔριπε, μέρει μὲν 
ὀλίγῳ πεσὼν, τοῖς πλείοσι δὲ ἀνεστηκὼς ἐκεῖνος, ἀνάπαλιν τῷ ἐνταῦϑα, χειμένῳ μὲν κατὼ τὸ πλεῖον, 
xara δέ τι ὀλίγον ὀρϑωϑέντι. Ὅρα δὲ καὶ ὡς ógov ᾿ἀφυπνίσϑη à 0 γέρων. τάχα μηδὲ κοιμώμενος, ὀλι-τοὸ 

γόῦπνος γὰρ ἡ γεροντικὴ ἡλικία. οὕτω δὲ καὶ τὸν Οδυσσέα ὁ “Νέστωρ ἐξ ὕπνου ἀνήγειρε, φϑεγξάμενος 
μόνον. Διομήδης μέντοι ποδὶ κινηϑεὶς ἐγείρεται" γέος τὲ γάρ ἐστι καὶ κέκμηκε δι᾿ ἡμέρας. ὅμως μέντοι 
xol ἐκεῖνος ἀφυπνισϑεὶς μάλα κραιπνῶς ἀνώρουσεν. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι ἀπὸ τοῦ σωματικοῦ ἀγκῶνος οὐ 
μόνον ὀρεινοὶ ἀγκῶνες τροπικῶς λέγονται, ἀλλὰ καὶ ἰδίως τόποι τινὲς ὡς κατά τι χύριον ὄνομα. πα- 
θοιμία γοῦν τις ἀγκῶνα γλυχὺν λέγει ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸν Δεῖλον ἀγκῶνος. ἐχεῖνος δὲ γλυκὺς xaT εὐφη- 

20 μισμόν. μαχρὸς γάρ ἐστι καὶ ἐργώδης. μέμνηται δὲ αὐτοῦ Πλάτων ἐν Φαίδρῳ. ὥστε τὸ γλ υκὺς 

ἀγκὼν παροιμεδῶθ μοχϑ' ἠρίαν τύπου ὑποδηλοῖ. ( Vers. 84.) Ὅτι εἰπόντος τοῦ Νέστορος, τίς δ᾽ οὗτος 

ἀνὰ στρατὸν ἔρχεαι οἰος γύχτα δι᾿ ὀρφναίην, ὅτε ϑ᾽ εὕδουσι Θροτοὶ ἄλλοι; ἠέ τινα οὐρήων διζήμενος 

ἦέ τινὰ ἑταίρων, φασὶν οἱ παλαιοὶ ὅτι οὐρῆας νῦν τοὺς φύλακας γοητέον. ὡς γὰρ ἡνίοχος ἡνιοχεὺς, 

υἱὸς υἱεὺς, ὑδροχόος ὑδροχοεὺς παρὰ τῷ ἀράτῳ, πατροφόνος πατροφονεὺς ἐν Ὀδυσσείᾳ, οὕτως ἐνταῦϑα 
οὖρος οὐρεύς. οὐρῆας γὰρ ὧδε νοῆσαι τοὺς ἡμιόνους οὐ ϑέλουσι. καὶ ὃ λόγος αὐτοῖς εὖ ἔχει. ἄλλως 
γὰρ εἰπεῖν ἀδιανόητόν ἐστι. Καὶ ὅρα πά"λιν τὴν Ὁμηρικὴν μέϑοδον. ἐρωτῷ μὲν γὰρ ὃ γέρων τὸ εἰχὸς 20 
γίνεσϑαι , οὐχ εὐστοχεῖ δέ. ἄλλη γὰρ ἡ αἰτία τοῦ τὸν βασιλέα μόνον ἔρχεσϑαι, διδάσκοντος κἀνταῦϑα 
τοῦ ποιητοῦ δεῖν εἶναι τὸ αὐτὸ πρᾶγμα χατὰ διαφρόρους αἰτίας γίνεσϑαι. ( Vers. 83.) Τὸ δὲ ὅτε 

εὕδουσιν οἱ ἄλλοι, δι᾽ ἀσφάλειαν ἐννοίας εἴρηται, ς μὴ ἁπλῶς καινὸν ὃν νύκτωρ τινὰ μόνον ἔρχεσϑαι, 

3o ἀλλ᾽ ἐὰν πόῤῥω νυκτὸς ἤτοι ἐν βαϑείᾳ vuxri, ὅτε πᾶσιν ὕπνου καιρός. Τὸ δὲ, ἠέ τινα οὐρήων ré τινὰ 
ἑταίρων, σχῆμα ἐστὶν ἐπαναφορᾶς , πολλαχοῦ φανέν. ( Vers. 87.) Ὅτι ἐν τῷ, ὦ y Νέστορ Νηληιάδη, 
μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, πληροῖ αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ἃ ὃ παρήνεσε τῷ ἀδελφῷ, - ἔστι χατὰ TOV πρὸ μιχροῦ 

700 ῥηθέντα λόγον τὸ μὲν Νηληιάδη πατρόϑεν ὀνομάσαι, 0 καὶ ταὐτὸν τῷ "ἐκ προγόνων ἐστὶν, εἴ γε πα- So 
τέρες ὀνόματι γενιχῷ οἱ τοῦ γένους προχατάρξαντες. Τὸ δὲ, μέγα κῦδος ᾿Πχαιῶν, εἶδός τι τοῦ κυδαί- 

γέιν, ὡς xo προδεδήλωται. ( Vers, 88. sqq. ) Ὅτι ἐρωτήσαντος τοῦ Νέστορος, τίς δ᾽ οὗτος ἔρχεαι οἷος, 
ὡς προείρηται, μέλλων ὁ βασιλεὺς εἰπεῖν ὡς ἐγώ εἰμι, ὁ δὲ περιφράζει οὕτως" εἴσεαι, τουτέστι γνώ- 
σεαι, ᾿Δτρείδην ᾿“γαμέμνονα τὸν τάδε παϑόντα. λέγει δὲ ὃ βασιλεὺς ἐνταῦϑα 0 περ καὶ πᾶς ἂν ἐρεῖ 
δυστυχῶν, ὡς αὐτὸν €: πάντων, ἤγουν περιττότερον ἁπάντων, ὁ ϑεὸς ἐνέηχε πόνοισι διαμπερὲς, 
εἰσόκεν , ἤγουν. ἕως , αἀὐτλμή, qo, ἐν στήϑεσσι μένῃ, καί μοι φίλα γούνατ᾽ ὀρώρῃ, τουτέστι χατὰ 4o 

40 περίφρασιν, ἕως ἂν ζῶ ὑγιῶς. ταῦτα δὲ ἑ ἑρμηνευτιχώ εἰσι τοῦ διαμπερές. πρὸ τούτων δὲ ἄλλως εἶπεν" 
ὕτι ὧδέ που ἡμῖν ϑεὸς γεννωμένοις ἐφίει κακότητα βαρεῖαν. λέγει δὲ καὶ ὅτε πλάζομαι ὧδε, ἐπεὶ οὔ μοι 

ἐπ᾿ ὄμμασι νήδυμος. ὕπνος ἱζάνει, ἀλλὰ μέλει πόλεμος καὶ κήδε᾽ ᾿“Ιχαιῶν" αἰνῶς γὰρ Δαναῶν πέρι 
δείδια, οὐδέ μοι ἦτορ ἔμπεδον, ἀλλ nam χραδίη δέ μοι ἕξω στηϑέων ἐχϑρώσχει, πατάσ- 
σουσα δηλαδὴ καὶ οἷον ἐχπηδῆσαι βιαζομένη" τρομέει δ᾽ ὕπο φαίδιμα γυῖα. καὶ ὃ μὲν βασιλεὺς οὕτως 50 
ἀγωνιᾷ, λέγων καὶ ἕτερά τινα" Νέστωρ δὲ παραμυϑεῖται αὐτὸν εἰπὼν, ὡς οὐ δὴ “Ἔχτορι πάντα νοή- 
ματα Ζεὺς ἐκτελέεε, ὅσα που νῦν ἐέλπεται, ἀλλά μὲν γίω κήδεσε μοχϑήσειν καὶ πλείοσιν, εἴ x&v ᾿ἄχιλ- 
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λεὺς ix χόλου ἀργαλέοιο μεταστρέψῃ φίλον ἦτορ. τοῦτο δὲ λέγει ὁ γέρων οἷα εἰδὼς ὡς αἱ ἄκραι τῶν 
εὐτυχιῶν μεταβολὰς λαμβάνουσι. Καὶ ὅρα κἀνταῦϑα προαναφώνησιν, δι᾿ ἧς δηλοῖ ὁ ποιητὴς μὴ ἄλλως 

60 παύσεσϑαι τὰ κακὰ, εἰ μὴ ὃ φίλος Apes μεταβάληται τοῦ "χόλον. ( Vers. 9.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι 

ἐν τοῖς ῥηθεῖσι τὸ μὲν πλαάζομαι βαρέως εἴρηταν ἀντὶ τοῦ ἔρχομαι, ὡς πρὸς τὸ. τίς οὗτος ἀνὰ στρατὸν 

ἔρχεαι. ἄλλως γὰρ οὐ πλανᾶται ὁ βασιλεὺς, εἰδὼς ὅποι ἔρχεται. οὕτω καὶ Ὀδυσσεὺς προϊὼν ἐρεῖ τῷ 

792 Νέστορι" τί ποτε ἀνὰ στρατὸν "ἀλᾶσϑε; ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τοῦ πλάξεσϑαι πρωτότυπόν ἐστι τὸ πλῶ, χαϑὰ 

τοῦ χάζω τὸ χῶ καὶ τοῦ βάζω τὸ βῶ. αὐτὸ δὲ τὸ πλῶ συγχέκοπται ἀπὸ τοῦ πολῶ τὸ ἀναστρέφομαι, 
ὃ δὴ τοῖς πλαζομένοις παρέπεται. τὸ δὲ ὧδε ἀντὶ τοῦ οὕτως καὶ νῦν, ὡς καὶ πανταχοῦ τῆς 'Ομηρικῆς 
ποιήσεως. οὐδέ more γάρ, φασιν, ὃ ποιητὴς, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται, τοπικὸν οἷδὲ τὸ ὧδε. 
(Vers. 93.) Τὸ δὲ, Δαναῶν πέρι δείδια, ἦν μὲν εἰπεῖν, Δαναοῖς περιδείδια " ἐρράσϑη δὲ ἄλλως διὰ 10 
συγγένειαν τῆς γενικῆς καὶ τῆς δοτιχῆς. ( Vers. 94.) Τὸ δὲ ἕμπεδον χαταχρηστιχῶς νῦν εἴρηται. 

κυρίως y&Q, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται, τὴν ἐν τῷ πέδῳ ϑέσιν ἡ λέξις δηλοῖ. Τὸ δὲ, ἀλαλύχτημαι, παϑη- 
τικός ἐστι παρακείμενος " Arruxóg ἀπὸ τοῦ ἀλύσσω, ἔχων ἐνεστῶτα τὸ ἀλυχτῶ καϑ' ὁμοιότητά τινα TOU 
τάσσω ἄτακτος, ἀταχτῶ. καὶ ἔστι λέξις ποιηταῖς φίλη, οὐ μὴν πεζολόγοις. καὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν, ἀπὸ 
τοῦ ἀλαλύχτημι ἐστὶ παϑητιχκὸς ἐνεστώς. σημαίνει δὲ τὸ δυσχεραίνειν καὶ ἀδημονεῖν. Τοῦ δὲ ῥηθέντος 
ἀλύσσω χαὶ τὴν χρῆσιν καὶ τὴν σημασίαν περί που τὸ τέλος τῆς ᾿Ιλιάδος ἔστιν εὑρεῖν. (Vers. 95.) Τὸ 

10 δὲ ῥηθὲν ἐκπήδημα τῆς καρδίας ὑπ περβολὴν ἔχει ἐναγωνίου πατάγου ἢ καρδιωγμοῦ. Τὸ δὲ στηϑέων 
πεπλήϑυνται ἡρωικῶς, ὡς ἀλλαχοῦ τῷ Δ ἴαντι, τὰ πρόσωπα. ᾿Εν δὲ τῷ, τρομέει φαίδιμα γυῖα, 707 
παρέλκον κεῖται τὸ φαίδιμα καὶ εἰς οὐδὲν ἀναγκαῖον ἢ nj πρὸς μετρικὴν πλήρωσιν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι 
τοῦ φαιδίμου πρύχειταί τι σεσιγημένον ὄνομα δισύλλαβον, ἐξ οὗ γίνεσθαι δοκεῖ καὶ αὐτὸ κατὰ παρα- 20 

γωγὴν. xci 0 Φαίδων τὸ χύριον, καὶ ὃ φαιδηρὸς . ἐξ οὗ κατὰ συγχοπὴν ὃ φαιδρὸς, καὶ 0 Φαῖδρος 

καὶ ἡ Φαίδρα τὰ κύρια. χομματικῶς δ᾽ ἐν τούτοις ὃ γέρων λαλεῖ ἐγκοπτόμενος ὑπὸ λίπης τὴν τάσιν 
τοῦ πνεύματος. ᾿Εν δὲ τῷ, ὅσα πού νυν &Anerot, συστέλλεται τὸ νῦν κατὰ τὸν ᾿Απίωνα διὰ τὸ μέτρον, 
ὡς καὶ ἐν τῷ τοῦ Πατρόκλου ἐπιταφίῳ, ἐπὶ τοῦ, δεῦρό νυν ἠὲ τρίποδος περιδώμεϑον. ὅϑεν καὶ ἔστι 
νοῆσαι ὡς δίχα τόνου ὀφείλει χεῖσϑαι ἡ λέξις, καὶ οὐδὲ ὡς χρονικὸν ἐπίῤῥημα λαμβάνεσθαι, ἀλλὰ 
ἀντὶ παραπληρωματιχοῦ συνδέσμου, ἀφ᾽ οὗ ἔοικε xoi τὸ τοίνυν γενέσϑαι, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, 
ἀπὸ TOU τοῖ συντεϑειμένον καὶ τοῦ νῦν, 0 περ ταὐτόν ἐστι τῷ VU ἀντὶ τοῦ δή. τοῦ δὲ τοιούτου νῦν 
χρῆσις καὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν τῷ, σῶσόν νυν αὐτὸν, μηδ᾽ ἔρα τοῦ πλησίον" καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν τῷ, 

20 ἔρωτι μέν νυν ὅστις ἀντανίσταται πύκτης “ὕπως ἐς χεῖρας, οὐ καλῶς φρονεῖ. (Vers. 106.) To δὲ 
κήδεσι καὶ πλείοσι δύναται καὶ ἐκ περισσοῖ' ἔχειν τὸν καὶ σύνδεσμον. πολλαχοῦ δὲ καὶ τοῦτο γίνεται, 30 
ὡς καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν τῷ, τὰ λαμπρὰ xal κατ᾽ ὄμμα καὶ κατὰ φύσιν. ἐχεῖ γὰρ καὶ δίχα τοῦ 
πρώτου συνδέσμου εὐοδοῦται Ó λόγος, νοῶν ὅτι τὰ τὴ ϑέᾳ λαμπρὰ xci κατὰ φύσιν λαμπρά εἰσι. 

CMers. 107. ) Τὸ δὲ, ἐκ | χύλου μεταστρέψει ἦτορ, παρεγράφη ix τοῦ, Διὸς ἐτράπετο φρὴν, πλὴν ἃ ὅσον 
ἐχεῖ μὲν ἐκ τοῦ φιλεῖν εἰς τὸ ἔμιπαλιν ἡ τροπὴ τῆς φρενὸς, ἐνταῦϑα δὲ ἐκ χόλου εἰς φιλίαν ἡ στροφὴ 
τῆς ψυχῆς. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὰ μὲν τῆς βασιλικῆς λύπης, ἐν οἷς καὶ τὸ τὴν καρδίαν τῶν στηϑέων ἐχ- 
ϑρώσχειν, εἰς πάντα μεϑελκυσϑήσεται ἀγωνιῶντα, τὰ δὲ περὶ “Εχτορος παραμυϑίαν ποιήσει ἐπὶ 

ἐχϑροῦ ἀπειλαῖς, οἷον ὅτι οὐ τῷ δεῖνι πάντα νοήματα ϑεὸς ἐχτελέσει, ὅσα που ἐέλπεται, ἀλλά μιν οἴω 
χήδεσι μοχϑήσειν καὶ πλείοσιν, εἴ περ τόδε γένηται. ( Vers. 96.) Ὅτι τὸ δραίνειν ἀντὶ τοῦ πράττειν 
ix τοῦ δρῶ καϑ' ὁμοιότητα τοῦ ῥῶ ῥαίνω κεῖται ἐνταῦϑα ἐν τῷ, ἀλλ εἴ τι δραίνεις, ἤτοι δρᾷς, ἢ δύνα- 
σαι δρᾶν. xci σημείωσαν ὅτι ἐκ τούτου ἀδρανὴς. ὃ μὴ δραΐνειν δυνάμενος : xci ἀδράνεια ἡ ἀσϑένεια τοῦ 4o 

5o δρᾶν. οἱ δὲ παλαιοὶ δραίνειν λέγουσι τὸ ἀγρυπνεῖν, ἤγουν ἀργὸν ὕπνου "εἶναι καὶ βλέπειν" δρῶ γὰρ 
τὸ βλέπω, καϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ εἴρηται. διὸ εἰπὼν ὃ ποιητὴς, εἴ τι δραίνεις, ἐπάγει" ἐπεὶ οὐδέ σέ γ᾽ 

ὕπνος ἱκάνει. πολλαὶ δὲ καὶ ἄλλαι παραγωγαὶ διὰ τοῦ αἴνω ἀπὸ ῥημάτων τῶν uiv μιᾷ συλλαβῇ διοι- 

κουμένων, τῶν δὲ πλειονοσυλλαβούντων, οἷον, χῶ τὸ χωρῶ χαίνω, Bo βαίνω, uo τὸ ὑπὲρ τὸ δέον 
προϑυμοῦμαι μαίνω. ἀλῶ ἀλαίνω τὸ πλανῶ,, ἐξ οὗ «καὶ ἄλαϊνος. ποταμὸς ὃ ἐπὶ πολλὴν γῆν ἀλώμενος, 

ὀργῶ ὀργαίνω, οἷον, οὐ γὰρ ὀργαίνειν χαλὸν, παρὰ Σοφοχλεῖ, παρ᾽ ᾧ καὶ τὸ, καὶ γὰρ ἂν πέτρου 
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φύσιν σύ y ὀργάνειας᾽ λυσσῶ λυσσαίνω, oiov, πατρὶ λυσσαίνων πάρει" οἰδῶ οἰδαίνω, xgovo κροαίνω, 
ἀπελεύσει τοῦυ. (Vers. 98.) Ὅτι ὁ ἐπιμελόμενος φυλακῆς νυχτερινῆς ἐρεῖ ἂν τὸ, δεῦρ᾽ ἐς τοὺς φύλα- 
κας καταβείομεν, ὄφρα ἔδωμεν, μὴ τοι μὲν καμάτῳ ἀδδηκότες ἠδὲ καὶ ὕπνῳ κοιμήσωνται, ἀτὰρ φυλα- 
κῆς ἐπὶ πάγχυ λάϑωνται. ἔστι δὲ τὸ μὲν ἀδηκότες ἀντὶ τοῦ κορεσϑέντες, ἐπεὶ καὶ ἀδος 0 κόρος κατὰ 
τοὺς παλαιούς" ἢ καὶ ἄλλως, ἀηδισϑέντες. ὅϑεν δὲ ἡ τοιαύτη μετοχὴ, ἐκεῖϑεν xoi ἀδημογεῖν τὸ 
ἀλύειν καὶ ἀμηχανεῖν. τὸ δὲ ὕπνῳ ἀντὶ τοῦ ἀγρυπνίᾳ. πλὴν οὐχ᾽ ἁπλῶς οὕτως ὕπνον τὴν ἀγρυπνίαν 
νοητέον, ἀνόητον γὰρ τοῦτό γε, ἀλλὰ τὸν μὴ παρόντα ὕπνον εἰς ἀγρυπνίαν ληπτέον. διάκειται γάρ 4o 
τις ἀηδῶς ἵπνῳ, oU τῷ παρόντι, ἀλλὰ τῷ ἀπόντι. Οὕτω καὶ ναῦς ποτὲ λέγεται διὰ χυβερνήτην ὄλλυ- 
σϑαι, ἀπόντα δηλαδή. (Vers.99.) Ὅτι Ἰρῶες μὲν ἀγρυπνοῦσι, μὴ καὶ νύχτωρ φύγωσιν oi ἀΙχαιοί" 

10 αὐτοὶ Ó& ἀὐπνοι μένουσι, μή πως καὶ διὰ νύχτα μενοινήσωσι μάχεσϑαι οἱ Τρῶες. οὕτω δεινὸν ἡ τοῦ 
μέλλοντος ἄγνοια. ( Vers. 108.) Ὅτι χρήσιμον ἐπὶ qux συμπνοίᾳ ῥηθῆναι τὸ, σοὶ δὲ μάλα ἕψομαι 
ἐγὼ, ποτὶ Ó «v καὶ ἐγείρομεν ἄλλους, ἤγουν πρὸς ἡμῖν ὀτρυνοῦμεν καὶ ἑτέρους. (Vers. 108.) Ὅτι xai 
ἐν τῷ, ἀλλ εἴ τις καὶ tovcÓs μετοιχόμενος καλέσειεν, ἤγουν τὸν «Αἴαντα καὶ τὸν ᾿Ιδομενέα, ἢ παρακε- 
λευσματιχόν ἐστι τὸ εἴ, οἷον, ἀλλ᾽ ἄγε τις χαὶ τούσδε καλεσάτω, ἢ ἔλλειψιν ἔπαϑεν, ὡς εἴ περ &gn* 

ἤϑελον εἴ τις καὶ τούτους ἐκάλεσεν. (Vers. 112.) Ὅει τὸν uiv “οχρὸν Aiavre ταχὺν πολλαχοῦ λέχει, 
τὸν δὲ Σαλαμίνιον ἀντίϑεον" καὶ ὅτε αἱ νῆες τοῦ μεγάλου Αἴαντος καὶ τοῦ ᾿Ιδομενέως ἐν ἄκρῳ ἦσαν 
x&i, ὡς ὁ ποιητὴς λέγει, ἑκαστάτω τοῦ μέσου. διὸ καὶ ὃ Σοφοκλῆς περὶ Αἴαντός φησι ὅτι ἐσχάτην εἶχε 
τάξιν, ὡς ἀνδρεῖος, καϑὰ καὶ ὁ yikAsUg ἑτέρωϑεν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἔοικεν ἐκ τοῦ ἑκὰς, ὃ δηλοῖ τὸ 

πόῤῥω, γίνεσϑαι ἕκαστον τὸ ποῤῥώτατον, ἀπ᾽ αὐτοῦ δὲ τὸ ἑκαστάτω ἀντὶ τοῦ ποῤῥωτάτω, ὃ περ ἐφερ- 
20 μηνεύων ὁ ποιητὴς λέγει, οὐδὲ μάλα ἐγγύς" καὶ μή ποτε καὶ τὸ ἕχαστος τὸ ἀντωνυμιχὸν τοιαύτην 50 

τινὰ ἔχει μέϑοδον παραγωγῆς. ἔστι γὰρ εἰπεῖν ὡς ἡ μὲν μονὰς αὐτὴ ἐφ᾽ ἑαυτῆς μένουσα xai ὡς οἷον 
στρογγυλουμένη συνέστραπται, ἡ δὲ δυὰς τολμήσασα ἑκὰς αὐτῆς γέγονε τῷ μερισμῷ, διὸ καὶ τόλμα 
λέγεται παρὰ τοῖς σοφοῖς, καὶ διὰ τοῦτο ix τοῦ τοιούτου ἑκὰς τοῦ δυαδιχοῦ παρῆκται τὸ ἑκάτερος ἐπὶ 
δύο τινῶν, τῆς δὲ τριάδος καὶ τῶν ἐφεξῆς ἀριϑμῶν ἐπὶ πλέον ἑκὰς ἀποστάντων τὸ μὲν ἑκάτερος οὐχέτι 
χώραν ἐν τούτοις ἔχει, ἐπενοήϑη δὲ ὀνομασϑῆναι τὸ ἕκαστος ἀρξάμενον μὲν ἀπὸ τριῶν, συνδιῆκον δὲ 
τῷ ἀπείρῳ τῶν ἀριϑμῶν χύματι. καὶ τοῦτο μὲν τοιοῦτον. σαφέστερον δὲ ἄλλως τὴν ἱΟμηρικιὶν περιερ- 
γάσασϑαι λέξιν, πρωτότυπον μὲν ἐπίῤῥημα τὸ ἑκὰς, παράγωγον δὲ κατὰ σύγκρισιν, ὡς εἰχὸς, ἑκάστε- 

| ρος, ὑπερϑετικὸν δὲ ἑχάστατος, ἐξ οὗ τὸ ἑκαστάτω ἐπίῤῥημα. (Vers. 114.) Ὅτι ἐν τῷ, ἀλλὰ φίλον 
πὲρ ἐόντα καὶ αἰδοῖον Μενέλαον νεικέσω οὐδ᾽ ἐπικεύσω, Νέστωρ δὲ τοῦτο φησὶν, ἐπάγων καὶ ὅτι νῦν 

708 ὥφελε κατὰ πάντας ἀριστῆας πονέεσϑαι λισσόμενος, ἐπεὶ χρειὼ ἱκάνεται οὐκέτ᾽ ἀνεχτὸς, ἐχεῖνο βούλεται 

| ὃ γέρων, 0 nig καὶ ὁ βασιλεὺς παρήνεσε φϑάσας τῷ ἀδελφῷ, τὸ πάντας δηλαδὴ κυδαίνειν, οὗ 

Ἐμέρος καὶ τὸ τοὺς ἀριστέας λίσσεσθαι χαὶ τὸ αὐτὸν πονεῖν xci αὐτουργεῖν. Ὅρα δὲ καὶ ὕτι ᾿Ελένη θο 

μὲν δεινόν mov καὶ αἰδοῖον ἑαυτῇ τὲν Πρίαμον εἶπεν. ἔδεε γὰρ αὐτὴν οἷα ξένην καὶ δεδιέναι τοὺς 

βασιλεῖς οἷα δεσπότας, Νέστωρ δὲ τὸν βασιλέα οὐ δεινὸν λέγει, ἀλλὰ φίλον, οὐ γὰρ δέδιεν οὐδένα. 

ὁ γοῦν βασιλεὺς εἰπὼν πρὸ τούτου ὡς ὀτρύνω ἀναστῆναι τὸν Νέστορα, ἐπήγαγεν, αἴ xe πίϑηται; 

ἐχείνῳ τὸ πραχτέον ἀναρτῶν καὶ οὐκ ἐπιτάσσων. αἰδεῖται γὰρ τὴν τοῦ γέροντος ἀρετὴν. (Vers. 118.) 

Τὸ δὲ, χρειὼ ἱκάνεται οὐκ ἀνεχτὸς, προϊὼν οὕτω παραφράζει, τοῖον ἄχος βεβίηκεν ᾿Δχαιούς" καὶ 

πάλιν, μάλα "γὰρ μεγάλη χρειὼ βεβίηκεν ᾿“Ιχαιούς. τὸ δὲ ἀνεκτὸς ᾿Ιωνικῶς ἔχει ἀντὶ τοῦ ἀνεχτὴ xad 793 

ὁμοιότητα τοῦ ἡ ἀργὸς, καὶ τοῦ ἰατρὸς καὶ μάγος τέχνη, καὶ τοῦ κλυτὸς ᾿Ιπποδάμεια, καὶ TOU ἀγγελ- 

4o ϑεῖσά μοι γενναῖος, καὶ τῶν ὁμοίων, οἷς οὐ μόνον ἀνάλογα τὸ κοινὸς κλαγγὴ ἡ κοινὴ, καὶ μοῖρα διαι- 

ρετὸς καὶ γυνὴ σιγηλὸς καὶ μεμπτὸς xci πημονὴ λαϑραῖος καὶ γόσος ἐπαχτὸς, ἀλλὰ xai ἑτεροῖα, 

ὁποῖον τὸ τύχη σωτὴρ καὶ δόκησις ἀγνώς. (Vers. 114, sqq.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὰ τοῦ γέροντος πρὸς τὸν 

Μενέλαον καὶ ἑτέροις ἀξιολόγοις προσαρμόσει ποτὲ μέμψιν ἐπιδεχομένοις εὔλογον, οἷον, ἀλλὰ φίλον 

περ ἐόντα καὶ αἰδοῖον τὸν δεῖνα νεικέσω., εἴ πέρ μοι νεμεσήσεαι, οὐδ᾽ ἐπικεύσω. ἴσως δὲ καὶ τὰ ἐφεξῆς 

ἱ ἔστιν ὅτε προσρηϑήσεται τὸ, ὡς εὕδει, σοὶ δ᾽ οἴῳ ἐπέτρεψε πονέεσϑαι, νῦν ὥφελε πονέδσϑϑαι καὶ ἑξῆς. 

ἔνϑα ὅρα καὶ ὅτι τὸ κοινὸν μὲν νεικῶ νεικήσω ἐπὶ φιλονεικίας, ὁ ποιητὴς δὲ συνηϑὼς αὐτῷ νειχέσω 
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go, ov ἔμπαλιν καλῶ μὲν καλέσω κοινῶς , ποιητικῶς δὲ χαλή Zidpt, ἐρεῖ γοῦν μετ ̓ ὀλίγα καλήμεναι, οὺς 

10 σὺ μεταλλᾷς. ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐ πάνυ προσφυὲς ἐνταῦϑα, * ὡς μετὰ μικρὸν φανεῖται. χρήσιμον δὲ 

μάλιστα τὸ Καλήσιος κύριον» 0 ἐκ τοῦ καλῶ χκαλήσω ἐφανη παραχϑέν᾽ ἐκ δὲ τοῦ νεικῶ νειχέσω χαὶ 
ὃ παρ᾽ ᾿Πσιόδῳ γειχεστήρ. TO δὲ, εἴ πέρ μοι νεμεσήσεαι, παιδεύει μὴ ἁπλῶς, ἀλλ εὐλαβῶς χαὶ μετὰ 

παραιτήσεως ἐπιβάλλειν ταῖς μέμψεσι, x«l μάλιστα ταῖς πρὸς τοὺς μείζονας. ἄλλως δὲ εἰπεῖν, ἐντελέ- 

στερον σημειωτέον ὅτι ὁ συνετώτατος Νέστωρ μέλλων τοῦ ΜὝχΧνελάου καϑάψεσθαι προσϑιΐκαις ἐλέανε 
τὸν λόγον ἐπιεικέσι, φίλ ον τε ἀποκαλέσας ἐκεῖνον καὶ αἰδοῖον, καὶ πρὸς τὸν βασιλέα δὲ εἰπὼν TO, εἰ 

xci μοι νεμησήσεαι, ovx ἐπικρύψω. ἐν τούτοις δὲ καὶ ἡ αἰτία τῆς μέμψεως λεαίνει τὸ τοῦ λόγου τραχύ" 
οὐ γὰρ δι᾿ ἑαυτὸν ὃ γέρων, ἀλλὰ διὰ τὸν βασιλέα λαλεῖ, καὶ οὐδὲ τοῦτο ἄνει λόγου" προστίϑησι γὰρ 
καὶ αἰτίαν τὸ, νῦν ὥφελε κατὰ πάντας ἀριστῆας πονέεσϑαι xci ἑξῆς. ( Vers. 116.) Τὸ δὲ πονέεσθαι 

κατὰ σχῆμα ἐπιμονῆς δὶς ἐνταῦϑα εἴρηται διὰ τὸ τῆς λέξεως καίριον. ἐσχημάτισται δὲ καὶ πρὸς χάλλος 
j τοιαύτη δίττωσις ἐν τέλει στίχων κειμένη. κεῖται δὲ καὶ μετ᾽ ὀλίγα ἡ λέξις ἐν τῷ, οὐχ ἐθέλει πονέε- 

2ο σϑαι. "(Vers. 120. sqq.) Ὅτε Νέστορος αἰτιασαμένου τὸν ΠῆΊενέλαον ὡς ὑπνηλὸν zai μὴ ἐθέλοντα 
πονεῖσϑαι ὃ ἀδελφὸς βασιλεὺς οὔτε καϑάπαξ ἐκείνου ὑπεραπολογεῖται, ἵνα μὴ ἀντιβαίνη τῷ καὶ φίλῳ 
καὶ λογιωτάτῳ Νέστορι, οὔτε αὖ ψέγει, φιλάδελφος γάρ ἐστιν ὡς εἰκὸς, ἀλλὰ δεξιῶς τὸν λόγον χιρνᾷ. 
καὶ τὸ δοχοῦν ἁμάρτημα τοῦ ἀδελφοῦ εἰς ἐγκώμιον πειϑαρχίας ἀντιπεριιστῷ, λέγων ὅτι ὃ δοκῶν ἐκείνου 
ὄκνος εὐλάβειά ἐστι δι᾿ ἐμέ. φησὶ γοῦν" ὦ γέρον, ἄλλοτε μέν σε xal αἰτιάασϑαι ἄνωγα, πολλάκι γὰρ 

30 μεϑίει τε χαὶ οὐκ ἐϑέλει πονέεσϑαι, οὔτ᾽ ὄκνῳ "εἴκων οὔτ᾽ ἀφραδίῃσι γόοιο, ἀλλ ἐμέ T εἰσορόων xci 
ἐμὴν ποτιδέγμενος ὁρμήν. viv δ᾽ ἐμέο πρότερος ἐπέ) γρέτο χαί μοι ἐπέστη. καὶ ἐγὼ αὐτὸν ὡς νεώτερον 
προῆχα χαλήμεναι oUg σὺ μεταλλᾷς, ἤγουν τοὺς ἡμῶν ποῤῥωτέρω σκηνοῦντας. Καὶ ἰστέον ὅτι τε 
ὃ τόπος οὗτος αἰτίαν διδάσχει δι᾿ ἣν μαλϑακὸς πολεμιστὴς ἐν ἄλλοις λέγεται ὃ Μενέλαος, ἔοικε γὰρ ὡς 
μεϑήμων οὐ πάνυ ὀξυκίνητος εἶναι εἰς μάχην, xoi ὅτι τὰ Ὁμηρικὰ ταῦτα ῥηθήσεταί ποτε εἰς ἀπολο- 

4ρ γίαν δοκοῦντος ὄκνου. (Vers. 121.) Τὸ δὲ μεϑίει χρόνος ἐστὴν "ἀντὶ χρόνου, ἤγουν παρατατιχὸς ἀντὶ 
ἐνεστῶτος τοῦ μεϑίησεν, ἐξ οὗ xci μεϑήμων ὃ ἀμελητής. (Vers. 122.) Τὸ δὲ, ὄκνῳ εἴχων, ἀστείως 
εἴρηται, ὡς τοῦ ὀχνοῦντος δουλουμένου τρόπον τινὰ τῷ ὄκνῳ. ἔνϑα καὶ ὅρα ὡς γνωματεύει ὃ ποιητὴς, 

ὅτι τὸ μὴ ἐϑέλειν πονεῖσϑαι ἢ διὰ ὄκνον ἐγγίνεται ἢ διὰ ἀφροσύνην, 0 δηλοῦται διὰ τοῦ ἀφραδίῃσιν. 
Τὸ δὲ ἐπέστη ἀντὶ τοῦ ἐπάνω μου ἔστη. παρὰ δέ γε τοῖς μεϑ' Ὅμηρον καὶ ἐπιμέλειαν ἡ λέξις δηλοῖ. 

50 οὕτω γάρ τις ἔργοις ἐφεστάναι λέγεται. Τοῦ δὲ καλήμεναι ποιητικοῦ ῥήματος τὸ ϑέμα ἢ κα" λαίνω ioriv 

ἢ κάλημι, ἵνα ὡς ἐκ τοῦ τιϑῶ τίϑημι τὸ τιϑήμεναι. οὕτως εἴη καὶ ἐκ τοῦ καλῶ κάλημι τὸ καλήμεναι. 
(Vers. 126.) Ὅτι τὸ ἴομεν ἐν ἄλλοις ἐχτεῖνον τὴν ἄρχουσαν κατὰ τὸ τίομεν ἐνταῦϑα συστέλλει αὑτὴν 
ἐν τῷ, ἀλλ᾽ ἴομεν, κείνους δὲ κιχησόμεϑα πρὸ πυλάων. ( Vers. 12s ) Ὅτι τὸ ἵνα ov μόνον αἴτιολο- 
γικὸν δηλοῖ σύνδεσμον. ἔτι δὲ καὶ ἐνδοιαστιχὸν, ὡς iv τῷ, ἵνα μὴ ῥέξωμεν ὧδε, ἀντὶ τοῦ ἐὰν μὴ ῥέξω- 

μὲν οὕτως, ἀλλὰ καὶ ἐπίῤῥημα τόπου δηλωτιχόν" τοῦτο δὲ διχῶς" οὐ γὰρ μόνον τὸ ὕπου κοινότερον, 

θο ἀλλὰ καὶ ἀσυνηϑέστερον τὸ ἐχεῖ. φησὶ γοῦν ἐνλταῦϑα, ἵνα γάρ σφιν ἐπέφραδον ἠγερέεσϑαι, ἀντὶ τοῦ 
ἐχεῖ αὑτοῖς εἶπον συναχϑῆναι. Ὅρα δὲ καὶ τὸ ἠγερέεσϑαι. ἀπὸ ἐνεστῶτος τοῦ "ego. αὑτὸς δέ γε ἀπὸ 
OMS παρῆκται τοῦ ἀγερῶ αὐξηϑέντος, ὡς τὸ ἀπύω ἡπύω. πολλοὶ δὲ καὶ ἕτεροι ἐνεστῶτες οἱ μὲν 

θδοὕτως, "οἱ δὲ ἄλλως αὔξονται, ὡς καὶ τὸ εἰῶ τὸ χαταλιμπάνω καὶ εἰρωτῶ χαὶ ἡλάσκω καὶ ὡρῶ τὸ gu- 

λάσσω καὶ ἄλλα τοιαῦτα ϑέματα. ( Vers. 129.) Ὅτε πειϑὼ συμβουλευτικὴν. δηλοῖ τὸ οὕτως οὔτις οἱ 
νεμεσήσεται οὐδ᾽ ἀπιϑήσει, ὕτε χέν τινὰ ἐποτρύνῃ χαὶ ἀνώγῃ. Νέστωρ δὲ τοῦτο φησὶ περὶ Μενελάου, 
μαϑὼν ὡς αὐτὸς ἐκεῖνος πονεῖται καλέσων τοὺς ἀρίστους, οἱ οὐ γεμεσήσουσι μὲν τῷ Μενελάῳ, οἷα εὑ- 

10 λόγως 7 πονουμένῳ εἰ χαὶ παρὰ καιρὸν, οὐκ ἀπειϑήσουσι δὲ ὡς βασιλεῖ ὄντι. ὅτι δὲ τὸ ἀπιϑεῖν *aà 
διὰ τοῦ ἢ παρὰ τῷ ποιητῇ ἔχει τὴν παραλήγουσαν , πολλαχοῦ δῆλον γίνεται. ( Vers. 153. ) Ὅτι ὃ Νέ- 
στωρ νυχτὸς ἐγερϑεὶς, ὡς ὃ βασιλεὺς ἠϑέλησιν, ἔνδυνε περὶ στήϑεσσι “χιτῶνα καὶ ἑξῆς" ἀμφὶ δ᾽ ἄρα 

χλαῖναν περονήσατο., ὃ ἐστι περόναις ἤγουν χομιβίοις συνέδησε; φοινικόεσσαν, διπλῆν, ἐχταδίην, ἤτοι 

ὡς εἰπεῖν ποδηνεχὴ oi αὐτὴν, ὁποῖος καὶ ὃ 7 παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ τερμιόεις χιτών" οὔλη δ᾽ ἐπενήνοϑε λαχνὴ, 
ὃ ἐστιν ἐπῆν δασύτης τριχοειδής. χειρίζεταν δὲ xol δόρυ ὃ γέρων εἰς μηδὲν δέον, οἷα πάλαι ποτὲ πολε- 

10 
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guxog καὶ μὴ ἔχων ἀπομαϑεῖν τὸ ἐσθλὸς "εἶναι. φησὶ γάρ" εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἑ ἔγχος καὶ ἑξῆς. καὶ ὅρα 20 
κἀνταῦϑα ὡς μανδυοειδὴς ἡ χλαῖνα, καϑὰ δηλοῖ τὸ ἐπερονήσατο , καὶ ὅτι ἀνέκαϑεν τὰ φοινιχὰ τοῖς 
βασιλεῦσιν ἐπέπρεπον. ( Vers. 134.) Τὸ δὲ ἐπενήνοϑεν ὅτι κεῖται ποτὲ xoi ἀντὶ τοῦ ἐπέϑεε καὶ ἐπέ- 

τρέχε, χαὶ ἐν τῇ D τῆς ᾿Ιλιάδος ἀκριβῶς εἴρηται. ἔνϑα σημείωσαι ὡς ἀγενεστέρα. ἦν καὶ τῆς οὔλης ταύ- 
της λάχνης ἡ ἐκεῖ ψεδνὴ τοῦ Θερσίτου λάχνη. τὸ δὲ οὔλη βαρύνεται ἀπὸ τοῦ οὖλος λόγῳ τοιῷδε κατὰ 

᾿Ἄπίωνα καὶ Ἡρόδωρον" τὰ εἰς λος δισύλλαβα, μὴ ἔχοντα πρὸ τοῦ Á ἄλλο σύμφωνον, TQ O0 ̓ δὲ παρα- 

ληγύμενα, ἢ μόνῳ ἢ ἐν διφϑόγγῳ, βαρύνεται, οἷον πόλος, στόλος, δοῦλος, κοῖλος. οὕτω καὶ οὖλος, ἐξ οὗ 

xci τὸ, οὔλη δ᾽ ἐπενήνοϑε λάχνη, καὶ ovy ὡς ἡ κοινὴ συνήϑεια, οὐλὸς ἄνθρωπος καὶ οὐλὴ κόμη. τὸ 

μοχλὸς ἔχει πρὸ τοῦ X ἄλλο σύμφωνον. Ἀτὸ ϑολὸς ἐπὶ σηπίας πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ ϑόλου τοῦ ἐπὶ 30 
10 χτισμάτων ὀξύνεται. καὶ οὕτω μὲν οἱ ῥηθέντες σοφοί. “ἄχνη δέ ἐστιν οὐχ αὐτόχρημα ϑρὶξ, ἀλλὰ 

τρίχωσις, παρὰ τὸ λαχαίνεσθαι, ὡς ἀλλαχοῦ ἐγράφη, ὁποία καὶ ὴ τοῦ Θερσίτου ἢ ἦν. «“άχνην δὲ i ἔχει 

καὶ ἡ ἀλώπηξ καὶ τὰ τοιαῦτα ζῷα. Ὅτι τὴν συνήϑη ποικιλίαν καὶ ἐν ταῖς κατὰ τὴν ῥαψῳδίαν ταύτην 

ἐγέρσεσι τῶν ἡρώων τηρεῖ Ὅμηρος, ἐκκλίνων χἀνταῦϑα τὸ ὁμοειδές. καὶ τοὺς μὲν δύο μεγάλους βασι- 
| λεῖς οἴκοϑεν ὀτρυνομένους ποιεῖ, καὶ προεγερϑέντα oU τὸν εὐρυχρείοντα, ἀλλὰ TOV μετὰ αὐτόν" τὸν 

| δὲ Νέστορα ἔοικεν ὃ τῶν τοῦ βασιλέως ποδῶν χτύπος ἐξεγεῖραι μηδὲ ὑπνοῦντα ἴσως, ὡς καὶ προεῤῥέϑη" 
| τὸν δὲ Ὀδυσσέα ἔσω χλισίης ὑπνοῦντα ὁ Νέστωρ ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε φϑεγξάμενος, ὃ δ᾽ αὐτὸς καὶ τὸν 
| Διομήδην, πλὴν QU φϑεγξάμενος, λὰξ δὲ ποδὲ κινήσας" τοὺς δὲ ἄλλους ἕτεροι, ὡς δηλωϑήσεται. ὃ δὲ 

| βασιλεὺς μόνον ἐγείρας τὸν Νέστορα οὐχέτι πονεῖταν, ἀλλὰ ἕπεται. οὕτω δὲ καὶ τὰ φορήματα τῶν 
| ῥηϑέντων ἡρώων ἔχεν ποικιλίαν γραφικήν. ὃ μὲν γὰρ βασιλεὺς δαφοινὸν δέρμα λέοντος μεγάλου περί- 

20 x&tot. οὕτω δὲ καὶ Διομήδης. ἐκεῖνος μέντοι καὶ ἔγχος εἷλε, Me ἐνέλαος δὲ παρδαλέῃ καλύπτει τὸ μετώ- 
"goevov xol στεφάνην ἔχει περὶ τὴν χεραλὴν καὶ δόρυ ἐν τῇ χειρί. Νέστωρ δὲ ἔχει μὲν περὶ αὐτὸν κεί- ἀο 

| μενα τὰ ὕπλα ἐν τῷ καϑεύδειν : ἀνεγερϑεὶς δὲ χλαῖναν περονᾶται τὴν ῥηθεῖσαν καὶ ἔγχος λαμβάνει. 

᾿Οδυσσεὺς δὲ ποικίλον ἀμφ᾽ ὦμοισι σάχος ἔϑετο. Αἴαντα δὲ xoi ᾿έγητα οὐ λέγει πῶς ἐσχευάσϑησαν, 
ἀλλ ἁπλῶς οὕτω “φησὶν, ὡς Διομήδης ἀναστήσας ἦγεν αὐτοὺς, μὴ ϑέλων ἐνδιατρίβειν οἷς οὐ πᾶνυ τὸ 

ἦν ἀναγκαῖον. τὸ πᾶν γὰρ εἰπεῖν, τῶν μὲν βασιλέων δέεται Ó ποιητὴς ἄρτι ἐφ᾽ ᾧ δι᾽ αὐτῶν ἀγεῖραι 
σύγκλητον, τοῦ δὲ ΜΔέστορος, iva τι συμβουλεύσηται ἀγαϑὸν, ᾿Οδυσσέως δὲ καὶ Διομήδους, à ἵνα σχο- 

ποὶ γένωνται, ὡς ῥηϑήσεται. διὸ τούτων χαὶ μόνων πλείω λόγον ϑέμενος τῶν λοιπῶν ov, οὕτως ἐπέ- 
στραπται. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτε προσπαϑῶς ἔχων τῷ βασιλεῖ καὶ τῷ Νέστορι Ó ποιητὴς, οἷς μὲν αὐτοὶ 

| ποιοῦσι, πλείω χαρίζεται λόγον ἐνταῦϑα, τοῖς δὲ τοῦ Διομήδους ἐπιτρέχει ἐπὶ χεφαλαίου λέγων αὐτὰ 
3o καὶ μηδέν τι ἐπισημαινόμενος περὶ ὧν ἐχεῖνος ἀνίστησι, τὰ δὲ κατὰ τὸν Μενέλαον πάντῃ σιωπᾷ, ὡς δη- 

| λωϑήσεται. ἤρκεσε γὰρ σεμνῦναι αὐτὸν τῷ προεγερϑῆναι τοῦ ἀδελφοῦ χατὰ πολ λὴν ἐγρήγορσιν. ὅϑεν 

“ἴαντος καὶ ᾿Ιδομενέως, oUg ἀνέστησεν ὃ Μενέλαος, εἰς τοσοῦτον ὃ ποιητὴς “μέμνη Ἄται, ὥστε ἀορίστως 50 

μνησϑῆναι αὐτῶν ἐν τῷ, οἱ δὲ βασιλεῖς ἕποντο, ὅσοι χεκλήατο βουλήν" οἷς καὶ ὃ Αἴας καὶ ὃ ᾿Ιδομε- 

vel γοοῦνται συνεισαγόμενοι. ( Vers. 139.) “Ὅτε περίφρασις τοῦ ἤχουσε τὸ περιῆλϑε τὰς “φρένας 

| 3] φωνὴ, ὡς δηλοῖ τὸ, τὸν δ᾽ αἶψα περὶ φρένας ἤλυϑ᾽ὶ ioi, ἀντὶ TOU ταχὺ ἤκουσεν. ἔστι δὲ ἰωὴ ἡ q^ νὴ, 

| τουτέστιν ὁ προφορικὸς λόγος ὃ τοῦ στόματος προϊών. δοχεῖ δὲ ἡ λέξις, κεῖσϑαι καὶ ἐπὶ ἁπλῶς ἤχου. 

ὅϑεν ἐν ̓ Οδυσσείᾳ ἰωγὴ , ἔνϑα ἡ τοῦ ἀνέμου teni ἄγνυται, ἤτοι χλᾶται. ὡς δὲ καὶ ἴαν οἱ παλαιοὶ φασι 

τὴν ἐνταῦϑα ἰωὴν, δηλοῦσιν οἱ τὸν λοξίαν οὕτω χκαλεῖσϑαι εἰπόντες παρὰ τὸ λοξὴν (av, 0 ἐστι φωγὴν 

| πέμπειν. CVene 141. sqq.) Ὅτε ἀνάκχρισις νυχτερινὴς ὁδοῦ στρατιωτικῆς τὸ, τίφϑ᾽ οὕτω κατὰ νῆας 

| 40 &và στρατὸν οἷοι ἀλᾶσϑε νύχτα δι᾿ ἀμβροσίην; 0 Qu δὴ χρειὼ τόσον ize; τουτέστι τὶ δή ποτε 

' τοσοῦτον χρεία κατείληφεν ; ὁ δὲ πάσχων μέμψιν ἐφ᾽ οἷς ἄκων Min. ἀναγκαίως δὲ ὀχλεῖ, προσφυὼς 

Ϊ ἄν ἐρεῖ τὸ, μὴ νεμέσα, τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν. ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς συνετοῦ καὶ ῥητοριχοῦ ἀνδρὸς 

δήλωσις τὸ, ὃν ἐπέοικε βουλὰς βουλεύειν, ποιεῖν τόδε ἡ ἢ τόδε, οἷον ἢ qey ἕμεν ἠὲ μάχεσϑαι. βαρυνο- 

| μένης δὲ ψυχῆς προϑεῖναι τὸ φυγεῖν τοῦ μάχεσϑαι, οἷα τῶν Ll πρὸς τῇ φυγὴ ὄντων. *(Vers. 1 49. ) 6o 

Ὅτι τοῦ Ὀδυσσέως σάχος, ὡς ἐῤῥέϑη, ἀμφ᾽ ὥμοισι ϑεμένου ἐν τῇ νυκτεγέ ἱρσίᾳ, φασὶ δειλίας εἶναι 

| δεῖγμα καὶ τοῦτο. διὰ τί γάρ, φασι, σάκος ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἔϑετο καὶ οὐ δόρυ εἷλε; λύουσι δὲ τοῦτο πάνυ 
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τ θϑάστείως olco*qoi, λέγοντες ὅτε Νέστορος εἰπόντος χρῆναι καὶ ἄλλον ἐγεῖραι, ὃς βουλεύσεται ἢ) φεύγειν, 711 
ὡς εἴρηται, ἢ μάχεσθαι, καὶ οὕτω δειλανδρεῖν φαινομένου, ᾿Οδυσσεὺς σιωπωμένῃ ὑποχρίσει χρᾶται 
συμβολικῶς πρὸς αὐτὸν, μονονουχὶ λέγων : ὡς μενετέον xal μαχητέον, ἀλλ᾿ οὐ φευκτέον. δόρυ μὲν 
γάρ τιῦες φέρουσι καὶ μὴ μαχόμενοι , ὡς καὶ ὃ τῆς ̓ Ὀδυσσείας δηλοῖ Τηλέμαχος καὶ ὁ ἐχεῖ Ἥεέντης. 

10 ἀσπὶς δὲ μενόντων ἐστὶ καὶ μαχομένων. οὕτω ποτὲ καὶ ᾿Εφεσίων στασιαζόντων περὶ χρη μάτων παρεῖ- 
Doy εἰς τὴν ἐκχλησίαν “Ἡράκλειτος χαὶ ἐπιπάσας χύλιχι ἄλφιτα ἐξέπιε τὸν χυχεῶνα, σιωπῶσαν παραί- 

γεσιν ἐχϑεὶς, χαὶ διδάξας ὡς δεῖ ζηλοῦν τὴν αὐτάρκειαν. καὶ οὕτω μὲν οἱ τοιοῦτοι goroí. Ἴξστι δὲ καὶ 

ἄλλως τὸ ποιηϑὲν ἴδιον τῆς Ὁμήρου ποικίλης τέχνης, τοὺς μὲν ἄλλους τῶν ἡρώων σχεπάσαντος ἑτέρως 

πολυειδῶς, ὡς δεδήλωται, τὸν δὲ Ὀδυσσέα τῇ ἀσπίδι, ὅς γε οὐδὲ τὸ ἀφυπνίζειν αὐτοὺς καϑ' ἕνα τινὰ 
τρύπον ἀλλὰ κατὼ διαφόρους πεποίηκεν, ὡς καὶ τοῦτο εἴρηται. ( Vers. 151, sqq.) Ὅτι χαὶ ὃ Διομήδης 10 

20 ἐκτὸς ἣν χλισίης) αἴϑριος δηλαδὴ κοιμώμενος ἐπὶ ῥινοῦ βοός. καὶ οἱ αὑτοῦ δὲ ἑταῖροι “ἐν ὑπαίϑρῳ 

ἐχοιμῶντο κύκλῳ αὐτοῦ, στρατιωτικὸν γὰρ τὸ αἰϑριοκοιτεῖν, ὑπὸ δὲ ταῖς κεφαλαῖς εἶχον ἀσπίδας, τοῖς 

αὐτοῖς δηλαδὴ ὅπλοις εἰς πόλεμόν τε ἀποχρώμενοι καὶ εἰς ἀνάπαυσιν. τῷ Διομήδει μέντοι ὡς ἐξαίρετον 
ἦν τι τὸ ὑπὸ τῇ χεφαλῇ τάπητα ἔχειν, ἵνα χἂν γοῦν ἡ χεφαλὴ ἐν ἁπαλῷ μένῃ. φράζει δ᾽ ἐνταῦϑα 
ὃ ποιητὴς οὕτω" τὸν δ᾽ ἐχίχανον ἐκτὸς ἀπὸ κλισίης σὺν τεύχεσιν, οἷα μὴ χειμερίου ὄντος ὡς πολλαχοῦ 
φαίνεται τοῦ καιροῦ" ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι εὗδον" ὑπὸ κρασὶ δ᾽ ἔχον ἀσπίδας" ἔγχεα δέ σφιν ὄρϑ' ἐπὶ σαυ- 
θωτῆρος ἐλήλατο" τῆλε δὲ χαλκὸς λάμφ᾽ ὥστε στεροπὴ Διὸς, τῷ σκιάζοντι τῆς νυχτὸς ἀντιπεριΐστα- 
μένη. αὐτὰρ 0 y ἥρως εὗδ᾽, ὑπὸ δ᾽ ἔστρωτο δινὸν βοὸς ἀγραύλοιο" αὐτὰρ ὑπὸ κράτεσφι τάπης τετά- 
γυστο φαεινός. φοβερὸν δέ, φασι, ἐνταῦϑα σχῆμα, δἰ οὕτως οἱ ἑταῖροι τρόπον τινὰ περιχαρακοῦσι τὸν 
ἡγεμόνα. δηλοῖ δὲ τοῦτο καὶ τὴν εἰς μάχην αὑτῶν ἑτοιμότητα. διὸ τοὺς Θρᾷκας μετ᾽ ὀλίγα σκώπτων ἐκ 20 

τοῦ ἐναντίου τὰ ὅπλα φησὶν ἐπὶ χϑονὶ αὐτοῖς κεῖσϑαι εὖ κατὰ κόσμον, ὡς οἷον συμπεπτωχότα τοῖς 

ἀναπίπτουσιν. (Vers. 153.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, ini σαυρωτήρων ὀρϑὰ πεπηγέναι τὰ ὅπλα, ἐξεκόπη 

$0 χρόνοις πολλοῖς ὕστερον, ἔγχους νύχτωρ καταπεσόντος xoi πτυρμὸν πολὺν στρατῷ "τινὶ ἐμποιήσαντος. 
σαυρωτὴρ δέ ἐστι σιδήριον κοῖλον ἐξ ἄχρου ὀξὺ, ᾧ ἐντεϑέμενον τὸ ὀπίσω ἄκρον τοῦ δόρατος ὀρϑὸν 
αὑτὸ κατὰ σχόλοπα ἤγουν σταυρὸν ἑστάναι ποιεῖ πηγνύμενον. κατὰ γῆς" ὅϑεν xci τὴν χλῆσιν ἔσχε ἐν, ὡς 
οἷα σταυρωτὴρ δόρατος. οἱ δὲ παλαιοὶ οὕτω συντομώτερον γράφουσι" σαυρωτὴρ τὸ ἐν τῷ irépo ἄχρῳ 
τοῦ δόρατος i ἔσχατον ὀπίσϑιον σιδήριον; κέντρον. ὃ δὲ σαυρωτὴρ χαλεῖται παρ᾽ ̓ μήρῳ καὶ οὐρίαχος, 
ὡς εἴ τις εἴποι τὸ οὐραῖον χαὶ ἄκρον τοῦ δόρατος" οὗ παραγωγὴ ὁμοία τῷ γηπίαχος. ἢ) καὶ ἄλλως, οὐρία- 

X08» ἐξ ov ὀρούει ἰαχὴ, ἐάν τις ὡς εἰκὸς ὑπ᾽ αὐτοῦ ῦ βληϑείη ποτέ, παρὰ dii ἑτέροις καὶ κρόσφος ELA 

ἢ γρόσρος διὰ τοῦ 7; εἰ καὶ ἢ πλείων χρῆσις ἑλεπόλεως εἶδος οἷδε τὸν γρόσφον. ἔτι δὲ καὶ στύραξ ὃ σαυ- 39 

ρωτὴρ ὀνομάξεται, p οὗ δηλαδὴ ἐστι τὸ δόρυ στῆναι, οἱονεὶ στήραξ xal κατὰ τροπὴν στύραξ, ὥς me xai 
στῶ στήσω στῆλος καὶ στύλος. i χρῆσις τούτου χαὶ παρὰ Θουκυδίδῃ, εἰπόντι κλεῖσαι τινὰ τὴν πύλην ἐν Πλα- 
ταιαῖς ἀκοντίου ΄στυρακίῳ. Ὅτι δὲ τῷ εἰρημένῳ στύρακι ἀντίχειται κατὰ ϑάτερον μέρος τοῦ ῦ δόρατος ὃ 0 καὶ 
παρ᾽ Ὁμήρῳ πόρκης, περὶ οὗ ἐῤῥέϑη ἑτέρωϑε πλατύτερον, δηλοῖ καὶ ὃ γράψας οὕτω" πόρκης ἐπ:δο- 

ἀρ ρατίδος δακτύλιος, ἀφ᾽ οὗ χαὶ τὰ στρογγύλα καὶ πρικώδη πορ "χώδη λέγεται. καὶ τοῦτο μὲν τοιοῦτον. 

Τὸ δὲ, ἐπὶ σαυρωτῆρος, προσηγορικῷ λόγῳ ἀντὶ τοῦ ἐπὶ. σαυρωτήρων. οὐ γὰρ εἷς ἅπασιν ἦν σαυ- 

ρωτήρ᾽ ἢ προσλογιστέον τῇ ἐννοίᾳ ἔξωϑεν τὸ ἕκαστον , ἵνα λέγῃ ἃ ὅτι τὰ ἔγχεα ὀρϑὰ ἕχαστον ἐπὶ σαυ- 
ρθωτῆρος ἐλήλατο. Τὸ δὲ ἐλήλατο δηλοῖ μὲν τὸ ἐπεπήγει. καὶ ἔστιν ἡ λέξις σύστοιχος τῷ, τεῖχος ἤλ «t£. 

Two ηδὸν γὰρ οἷον καὶ τὸ ὀρϑὸν 2 ἔγχος ἀνέστηκε. καὶ ἄλλως δὲ τὸ ἐλᾶν ἐνταῦϑα τὴν εἰς ὕψος ἀνάτασιν 

δηλοῖ, ὡς χαὶ ἐπὶ τῆς ἐλάτης τοῦ φυτοῦ. es 154.) .H δὲ λαμπηδὼν τῆς αἰχμῆς ἀρετὴν δηλοῖ 40 
ὅπλου. διὸ ἐπιμελητέα ἣν τοῖς ἥρωσι καὶ ἡ τῶν ὅπλων σμῆξις, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, ϑωρήκων τε νεοσμή- 
XTOY. τοῦτο δὲ συντελεῖ xol εἰς γνῶσιν τοῦ πυρὸς, ὃ περ ἐν τοῖς φϑάσασιν ἐ ἐκ τῶν ὅπλων τοῦ Διομήδους 

ἀνήπτετο. εἰ γὰρ ὡς ἀστραπὴ τῆλε ὃ χαλκὸς τοῦ ἔγχους ἔλαμπε , τοιοῦτόν T6 καὶ τὸ ἐκεῖ δαιόμενον πῦρ 
»οηϑήσεται. ( Vers. 195.) Τὸ δὲ, στρῶμα τοῦ βοὸς, εὐνὴ οὗ μαλακὴ κατὰ τὰς ἤδη ῥηθείσας γέρον- 712 
τικὰς,) ἀλλὰ νέῳ ἥρωι στρατιώτῃ πρέπουσα. εἰ δὲ οἱ ἐν Ὀδυσσείᾳ μνηστῆρες ἐπιχάϑηνται μόνον βοῶν 
Quoig, ἄλλως ἁπαλῶς εὕδοντες, τρυφῆς ἐκεῖνα παίγνια. ταῦτα δὲ απουδαίας μάχης σκευαί, ᾿“γραύλου 
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δὲ βοὸς τὸ δέρμα ὃ ὅτι τε ὡς εἰκὸς ἀπὸ λείας πεπόρισται καὶ εἰς ἔνδειξιν TOU χαὶ “στεῤῥῶς ἔχειν διὰ τὴν 50 
ἀπὸ γυμνασίας πυχνότητα. ( Vers. 151. ) "Ev τούτοις Óà c ὅρα χαὶ ὅτι ὀμφιβολίας σχῆμα ἐστὶν ἐν τῷ 
τὸν Διομήδην ἐκτὸς εἶναι χλισίης σὺν τεύχεσιν, ἄδηλον γὰρ εἴτε παράκειται αὐτῷ τὰ ὅπλα εἴτε ἐνδέδυ- 

ται αὐτά" καὶ ὅτι εἰπὼν περὶ τῶν ἀμφὶ τὸν Διομήδην ὡς ὑπὸ κρασὶν ἔχον ἀσπίδας , ἐπὶ Διομήδους 
φησὶν ὅτι ὑπὸ χράτεσφι τάπης τετάνυστο. χαὶ ἐπλήϑυνε καϑὰ πρὸ ὀλίγου ἡρωικὰ στήϑη ἐν τῷ, χρα- 

δίη ἔξῳ στηϑέων, καὶ ἀλλαχοῦ τῷ Αἴαντι τὰ πρόσωπα διὰ μεγέϑους μεγαλο οπρέπειαν, οὕτω καὶ τῷ 
Διομήδει τὴν κεφαλὴν, ὅϑεν χαὶ τετανύσϑαι φησὶ τὸν τάπητα συμμετρούμενον τῷ πολλῷ τῆς κεφα- 
λῆς. (Vers. 156. ) "Ev τούτοις δὲ € ὅρα xai τὴν ὕπο πρόϑεσιν συνήϑως τῷ ποιητῇ ̓ 'συνταχϑεῖσαν δοτι- 
χαῖς. Φαεινὸς δὲ ὃ ῥηθεὶς τάπης, ἐπεί m ἐχρὴν λαμπρὸν αὐτὸν εἶναι τῷ ἥρωι. ὃ πὲρ οὐ τρυφὴν 

10 χατηγορεῖ, ἀλλὰ μεγαλοπρεπές τι καὶ αὑτὸ ὑποδηλοῖ. Σημείωσαι δὲ ὅτι ὃ τάπης καὶ νῦν ἐπὶ προσχε- 

φαλαίου ἐλήφϑη. ὕλως γὰρ οἱ τάπητες δοκοῦσιν ὑποχεῖσϑαι τοῖς ἀνακεκλιμένοις. ὅϑεν καὶ ἡ λέξις παρὰ 

τὸ πατεῖσϑαι παρῆχται. πάτης γάρ τις ὃ τάπης ἐστὶ κατὰ μετάϑεσιν, ὁποῖαν πάσχει καὶ ὁ ταπεινὸς 

ἐχ τοῦ πάτου παραγόμενος. ( Vers. 158.) Ὅτι τὸν Διομήδην, κοιμώμενον βαϑὺν ὕπνον διὰ τοὺς μεκϑ᾽ 6o 
ἡμέραν κόπους, παραστὰς 0 Νέστωρ ἀνήγειρε λὰξ ποδὶ κινήσας, ὥτρυνέ τε νείκεσέ τ᾽ ἄντην, ὃ ἐστιν 
ἐφιλονείκησεν ἀντικρὺ xoi 0 φασι χατὰ πρόσωπον" ἔγρεο, Τυδέος υἱὲ, τί πάννυχον ὕπνον ἀωτεῖς; 
0 δὴ ῥαϑύμῳ ἀνδρὶ ἐπιλεχϑήσεται. ὁ δ᾽ ἐξ ὕπνου μάλα χραιπνῶς ἀνώρουσεν, οὐκ ἔχων εἰπεῖν παροι- 
μιαχῶς καὶ αὐτὸς τὸ, ὥστ᾽ οὐχ ὕπνῳ y εὕδοντα μ᾽ ἐξ ἐγείρεις, 0 κεῖται παρὰ τῷ Σοφοχλεῖ. Καὶ ὅρα 
ὅτι λείπει χἀνταῦϑα λέξις. τὸ γὰρ πληρέστατον οὕτως ἂν ἦν" ὥτρυνεν εἰπὼν, ἔγρεο, Τυδέος υἱέ, λὰξ 
δὲ χινεῖ ὃ γέρων τὸν ἥρωα, ὀνειδίζων τρόπον τινὰ τὸ ἀφυλάκτως ὑπνοῦν. χαὶ ὡς ἐντεῦϑεν, οὕτως ἂν 

20 ᾿ἀνωιστὶ καὶ πολέμιος ἐπιστὰς αὐτὸν ἔβλαψεν. (Vers. 158.) Ἔστι δὲ τὸ λὰξ, ὡς καὶ ἐν 'OÓvco:ic,7 96 
| ποιότητος ἐπίῤῥημα, καὶ δηλοῖ τὸ ληκτικῶς, ἤγουν τῷ λήγοντι μέρει τοῦ ποδὸς, ὃ ἐστι τοῖς δαχτύλοις 

ἢ καὶ τῷ πέλματι. καὶ ἔστι τὸ ποδὶ ἐφερμηνευτικὸν τοῦ λὰξ, τεϑὲν πρὸς πλείω σαφήνειαν, "2e γὰρ ἐκ 
τοῦ λήγω λήξω λὴξ καὶ λὰξ, χαϑὰ καὶ προδεδήλωται, οὕτω καὶ ποὺς ἀπὸ τοῦ παύσω. ταὐτὸν δὲ 
λήξω καὶ παύσω εἰπεῖν. ἄλλως μέντοι ἤρκει πρὸς αὐτοτελῆ ἔννοιαν xoà μόνον τὸ λὰξ, ὡς δηλοῖ τὸ, λὰξ 
ἔνϑορ᾽ ἀφραδίῃσιν. ᾿Ιστέον δὲ ὃ ὅτι τὸ, λὰξ κινήσας, παρήγαγεν. ἐν τῇ τραγῳδίᾳ τὸ λαξπάτητον, οἷον, 
λαἕπάτητον ἃ ἀντρέπων χαρὰν, ὡς ταὐτὸν ὃν εἰπεῖν λὰξ χινῆσαι χαὶ λὰξ πατῆσαι; περὶ οὗ καὶ αὐτοῦ προεί- 

ero. ἔστι δὲ χαὶ ἄλλως λὰξ κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἀντὶ τοῦ τῷ ὑποχάτω μέρει τῶν τοῦ ποδὸς δαχτύλων. 

xa “ἑτέρους δὲ τὸ, μόνῳ τῷ D μεγάλῳ δαχτύλῳ τοῦ ποδός. ( Vers. 139. ) Τὸ δὲ ἀωτεῖς τί τε δηλοῖ xai 

καὶ ὅπως ἑτυμολογεῖται, xol ἐν τοῖς εἰς τὴν ̓Οδύσσειαν ἀκριβέστερον εἴρηται. γῦν δὲ ῥητέον ἐπιτόμως 

50 ὅτι τῷ ἀωτεῖν οὐχ ἔγκειται τὸ ὡς ὠτὸς κατά τινας διὰ τὸ "τοὺς χοιμωμένους μὴ χρῆσϑαι ὠτίοις εἰς 10 

: ἀκοὴν , ἀλλὰ τὸ ἄωτον, 0 πέρ ἐστιν ἄνϑος, ἵνα ἡ ἀωτεῖν ὕπνον τὸ ἀπανϑίζειν. τοῦτο δὲ διὰ τὸ xe, 

ὕπνον ἡδὺ χαὶ οἷον ἀνθηρὸν, αὐτὸ δὲ διὰ τὸ δοκεῖν ἀνϑεῖν χαϑ' ὑγίειαν τοὺς πάννυχον ὕπνον evóov- 

τας" ὡς 0 γε μὴ τοιοῦτος ὕπνος, ἀλλὰ περικεχομμένος καὶ ἔμφροντις, οὐκ ἂν ἀωτεῖσϑαι κυρίως λέγοιτο. 

καὶ οὕτω μὲν ὃ γέρων Νέστωρ πρὸς τὸν Διομήδην. ἐκεῖνος δὲ ταχὺ, καϑὰ ἐῤῥέϑη, ἀναπηδισας, ὡς 

ἔπρεπε, φησὶν ἅ περ ἁρμόττει παντὶ φερεπόνῳ γέροντι" (Vers. 164. s sqq.) σχέτλιός ἐσσι, γεραιέ" 
σὺ μὲν πόνον οὔποτε λήγεις" O περ παραφράζων κατωτέρω φησὶ, σὺ δ᾽ ἀμηχανός ἐσσι, γεραιὲ, 

0 ἐστιν ἀνίχητος, ἀνένδοτος, χαϑ' οὗ οὐκ ἔστι τι μηχανήσασϑαι. ταῦτα δὲ λέγει μὲν ὃ Διομήδης 

ἀληϑῶςφ" τοιοῦτος. γὰρ ὁ Νέστωρ. χατὰ δὲ τοὺς παλαιοὺς εἰώϑασι καὶ ἄλλως οἱ ἀμελείας χρινόμιενοι 

πολυπονίαν τοῖς αἰτιωμένοις ἀντεγχαλεῖν s τῷ ἐχείνων ἐπαίνῳ τοὺς οἰχείους ἀπαλείφοντες ψόγους, 

40 ὡς μὴ αὐτῶν πονούντων ἧττον τοῦ δέοντος, ἀλλ ἐκείνων περαιτέρω τοῦ δυνατοῦ καὶ ὑπὲρ φύσιν 

: φιλοπονούντων. σημείωσαι δὲ ὅτι ὃ γέρων συναινέσει xoi αὐτὸς τοῖς τοῦ Διομήδους λόγοις, εἰπών " 

(Vers. 169.) ναὶ δὴ ταῦτά ys πάντα φίλος κατὰ μοῖραν ἔειπὲς καὶ τὰ ἑξῆς" νῦν δὲ τοῦτο οὐ μόνον 

διὰ τὴν ἀλήϑειαν Ἀτῶν λαληϑέντων , ἀλλὰ καὶ ὑπενδιδόντος τοῦ γέροντος διὰ τὸν οἰκεῖον ἔπαινον, 

ἐπειδὴ μαλακὸν οὐ μόνον ὁ ὕπνος κατὰ τὸν ποιητὴν, ἀλλ ἤδη χαὶ ὃ ἔπαινος. μαλαχὸν γὰρ ποιεῖ xai 

αὐτὸς ὡς τὰ πολλὰ καὶ διαχαυνοῖ τὸν φιλέπαινον, χαίροντα φύσει, τοῖς ὑπὲρ ἑαυτοῦ λόγοις. 
; (Vers, 166.) Ὅρα δ᾽ ἐνταῦϑα ὕτι τε ἀμήχανος οὐχ ὡς ἐν iy ὁ ἀπορῶν καὶ μὴ ἔχων Ti μηχανή- 

s a 
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σέται, ἀλλ, ὡς ἐῤῥέϑη, 0 ἀνίχητος κατὰ πόλιν ἀπολιόρκητον μηχαναῖς ἑλεπόλεων, 0 δὴ xai ἐπὶ " Hoa 

που λέγεται, ὅπου καὶ TO καχομήχανον ἥ λέξις δηλοῖ" xci ὕτι τὸ σχέτλιος ovz ὑβριστικὴ λέξις, ἀλλὰ 
χαρτιρίας, ὃ ἐστι φερεπονίας, σημαντικὴ, ἵνα δηλοῖ τὸν ἀνασχέσϑαι καὶ τλῆναι δυνάμενον. διὸ καὶ 

εἰς ἑρμηνείαν ἐπῆχται τὸ, σὺ μὲν πόνου οὔποτε λήγεις, ὡς ὅμοιον ὃν φάναι σχέτλιον xai οὔποτε λήγοντα 

πόνου. οἱ δὲ παλαιοὶ καὶ ταῦτα φασί" σχέτλιος ἔστι μὲν καὶ ὃ ἄξια ποιῶν ἀγαναχτήσεως, ὅϑεν χαὶ τὸ 

σχετλιάξ εἰν" λέγεται δὲ οὕτω χαὶ ὃ καρτεριχὸς, ἤ ἤγουν σχετιχὸς χαὶ ὑπομενετικὸς xai» ὡς εἰπεῖν, OU- 

ποτε πόνου Àj ja xai ὃ ἐπέχεινα δὲ τοῦ δέοντος εἴς τε ὁρμῶν καὶ πάνυ δραστήριος, € ὃν ἔδει σχέσϑαι 

καὶ τλῆναι. 3j καὶ ἄλλως, σχέτλιος ὃ ἐφεκτικὸς καὶ τλητικὸς καὶ μὴ εὐμεταχίνητος καὶ εὐπειϑής. διὸ 
30 xa lic τὸν ᾿ἀχιλλέα σχέτλιον κεϊπὼν vili λέγει ἐχεῖνον. ἡ δὲ νεωτέρα χρῆσις ἐκαινοτόμησε, σχέτλιον 

ἑρμηνεύσασα τὸν ἄδικον, t 0 πὲρ ἐνταῦϑα οὐκ ἂν προσαρμόττοι. οὐ γὰρ. ἂν λόγον ἔχοι ἄδικον λέγειν τὸν 10 
Νέστορα. εἰπεῖν γὰρ ἀχριβῶς, ἐλεημόνως προσέρη ὃ Διομήδης τὸν γέροντα σχέτλιον, παϑαινόμενος, 713 
οὐ μὴν ὑβρίξων. καὶ τοῦτο δηλοῖ αὐτὸς ὁ Νέστωρ μετ᾽ ὀλίγα ἐν τῷ, εἴ μ ̓ ἐλεαίρεις. (Vers. 160.) 
᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἐν διαφόρῳ σημασίᾳ ταὐτότης ἐτυμολογίας ἐστὶ τῷ σχετλίῳ καὶ τῇ ἐχέτλῃ. σχέτλιός τε 
γὰρ παρὰ τὸ σχέσϑαι χαὶ τλῆναι, ὡς εἴρηται καὶ  ἐχέτλη δὲ , ἧς ἔχεται τλητικῶς τις διὰ τὸ κατ᾽ αὐτὴν 

ἐπίπονον. ἐν τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ χεῖται καὶ ἀΐειν τὸ εἰδέναι, 1) γενικῶς τὸ αἰσϑάνεσθϑαι" καὶ ϑρωσμὸς 

ὃ ὑψηλὸς τόπος καὶ γήλοφος, ὃ olov ἀναϑρώσχων καὶ μὴ κατὰ πεδιάδα κείμενος. φησὶ γάρ" οὐχ ἀΐεις 
ὡς Τρῶες ἐπὶ ϑρωσμῷ πεδίοιο κάϑηνται ἄγχι νεῶν. 0 καὶ ἑρμηνεύων ἐπάγει, ( Vers. 161.) ὀλέγος δέ 
τε χῶρος ἐρύχει, ὡς ταὐτὸν ὃν τοπικῶς τὸ ἄγχει καὶ τὸ ὀλίγον εἶναι τὸν μεταξὺ τόπον, ὡς εἴ περ £m 
μεταιχμίου τοῦτο εἶπε, πλὴν ὅσον τὸ μὲν ἄγχε μία λέξις ἐστὶ, τὸ δὲ ἐφεξῆς αὐτοῦ περιπέφρασται, 0 περ 
πρὸ ὀλίγου καὶ ἄλλως ἔφρασεν, εἰπών" δυσμενέες ἄνδρες σχεδὸν εἵαται.  ( Vers. 160.) Σημείωσαι δὲ 20 

4o ὅτε ἔχει τι λεληϑυίας ἀστειότητος "τὸ, Τρῶες ἐπὶ ϑρωσμῷ πεδίοιο κάϑηνται, ἵνα λέγῃ ὡς οἷον ἀντιϑετικῶς 
ὅτι ἐκάϑηντο ἔνϑα τὸ πεδίον ἀνέϑρωσχε. δύναται δὲ xoi ἄλλως ϑρωσμὸς λέγεσϑαι., ἐφ᾽ οὗ περ οὐχ᾽ 
ἁπλῶς βαίνει τις ὡς ἐπὶ πεδιάδος, ἀλλ ἀναϑρώσχων. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὡς εἰς ὄνομα οἱονεὶ κύριον τοῦ 
ῥηϑέντος γεωλόφου χεῖται ὃ ῥηθεὶς Τρωικὸς ϑρωσμός. εἰ δὲ καὶ ὃ αὐτός ἐστι τῇ ἀλλαχοῦ Καλλικολώνῃ, 
ξητῆσαι ἄξιον. δῆλον δὲ ὡς οὐκ ἐξ αὐτοῦ δὴ τοῦ ϑρώσχω γίνεται ὃ ϑρωσμός" αὑτὸς. “μὲν γὰρ ὄνομά 
ἔστι δηι ματικὸν ἐκ τοῦ τέϑρωσμαι παϑητιχοῦ παραχειμένου, τὸ δὲ ϑρώσκω καὶ ὅλως τὰ ài τοῦ OX ἐχ- 
φερόμενα ϑέματα μέχρι μόνου παρατατικοῦ χλίνονται. xci οὐ προβαίνουσιν ἐ ἐπέκεινα. ἔστιν οὖν ϑόρω τὸ 
πηδῶ, καὶ ἐν συγχοπῇ ϑρῶ κατὰ τρίτην συζυγίαν, οὗ μέλλων ϑρώσω, χαὶ ἡ λοιπὴ χαϑεξῆς κίνησις, 

ἐξ ὴ ἧς ὃ ϑρωσμός. ( Vers. 165.) Κεῖται δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ τὸ ἔπειτα περιττὸν ἐν τῷ, οὔ νυ καὶ ἄλλοι ἔασι 
νεώτεροι υἷες yeu, οἵ κεν ἔπειτα ἕχαστον ἐγείρειαν πάντῃ ,ἐποιχόμενοι ; ὅ περ λεχϑῆναι οἰχεῖον ini 30 
τῶν ὀφειλόντων ἀναγκαίως ἐγείρειν. τινᾶς. φανερῶς γὰρ ἐν τούτοις τὸ ἔπειτα περιττὴν ἔχει παραπλήρω- 
σιν, ὡς καὶ τὸ Add ἐν τῷ, TO ye viv ἔχον, καὶ ἄλλα πολλὰ. περὶ ὧν καὶ προγέγρωπτοι. Σημείωσαι δὲ 

50 χαὶ ὅτι πάνυ “δεξιῶς ὃ Νέστωρ τὸν uiv "Ayauéuvovo ἐθάρσυνε τεταπεινωμένον καὶ καταπεπληγμένον 
ὑπὸ τῆς συμφορᾶς καὶ εὔελπεν ἔϑετο, τὸν Διομήδην δὲ ἀμελοῦντα καὶ χαϑεύδοντα ἐχφοβεῖ. δεῖ γάρ, 
φασιν, τὸν ̓ ἔχοντα γοῦν τοὺς μὲν πεφοβημένους ϑαρσύνειν, τοὺς δὲ ϑαῤῥοῦντας συστέλλειν τῷ φόβῳ, 

ἵνα μήτε τῷ δέει τις ἐχπλήττοιτο μήτε τῷ ϑάρσει ἀπαράσχευος γίνοιτο. ( Vers. 1 70.) Ὅτι εὔπαιδι xoi 
πολυλάῳ ἄρχοντι πρέπει λεχϑῆναι τὸ τοῦ Νέστορος, ἤγουν τὸ, εἰσὶ μέν μοι παῖδες ἀμύμονες , εἰσὶ δὲ 
λαοὶ καὶ πολέες, τῶν χέν τις ἐποιχόμενος ποιήσειεν &v τόδε τι. (Vers. 172.) -dvayxoiag δὲ χρείας 
δηλωτικὸν τὸ; ἀλλὰ μάλα μεγάλη χρειὼ βεβίηκεν ᾿Αχαιούς. ( Vers. 175. ) Ὅτι παροιμιῶδες 70, γῦν 
γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ i ἵσταται ἀχμῆς, ἄντὶ τοῦ, viv ἐν κινδύνῳ ἐστὶ τὰ καϑ' ἡ ἡμᾶς καὶ οἷον ἐπ᾿ áo 
αὐτῇ τῇ ὀξύτητι καὶ τομῇ τοῦ ξυροῦ. Σοφοκλῆς δὲ παραφράζων αὐτὸ εἶπε" ξυρεῖ γὰρ ἐν χρῷ. ἐλήφϑη 
δὲ ἡ ?;j παροιμία ἐκ τῶν τραυμάτων, & τομῆς ἤδη δέονται. ἐπεὶ δὲ ὃ ξυρὸς ὡς τὰ πολλὰ O ὄργανόν ἐστιν 
ἢ σαρχῶν τομῆς ἢ τριχῶν, ἐνενοήσαντο μεταλαβόντες οἱ νεώτεροι ἐπὶ κινδύνων ἐξ αὐτοῦ παροιμίας 
ἑτέρας δύο, ποτὲ μὲν liri λέγοντες τομῶντα τὰ τομῆς δεόμενα, ποτὲ δὲ τριχὸς φάσχοντες ἠρτῆσϑαι 

θοτὰ πράγματα" ἐξ οὗ παραΐ 'ποιήσας ὃ Θεόκριτος ἔ ἔφη τὸ, ϑρὶξ ἁ ἀνὰ μέσον. τὸ μέντοι, ξυρὸς : εἰς ἀχόνην, 
ἑτέραν παρὰ τὰ ῥηθέντα ἔγχει ἔνγοιαν. ὅτι δὲ χινδυνώδης ἔννοια τὸ ἐπὶ ξυροῦ ἵστασϑαε ἀχμῆς, δηλοῖ 
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Ὅμηρος ἐπαγαγών" C Vers, 1 74. ) » μάλα λυγρὸς ὄλεϑρος ᾿Ἵχαιοῖς ἠὲ βιῶναι" ὁποῖα τινὰ καὶ τὰ ἐπε- 
χινδύνως ξυρώμενα. Ur. δὲ ἦν τις ξυρὸς xci κειραλὰς τέμνων, αἱ ἱστορίαι δηλοῦσιν. (Vers. 233; ) 
᾿Ιστέον δὲ xai ὅτι ἐν τῷ, ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται, λείπει ὄνομα, ἵνα λέγῃ ὅτι ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς ἵσταται τὰ 

ἡμέτερα ἤγουν τὰ τῶν ᾿Δχαιῶν" καὶ ὅτι κἀνταῦϑα ( Vers. 1 74. ) δηλοῦται ὁμοιότης ἀπαρεμφάτων χαὶ 
ὀνομάτων ἐν τῷ, ἢ ) μάλα λυγρὸς ὄλεϑρος ἠὲ βιῶναι. καὶ γὰρ ὃ Ἀδλεϑρος δύναται ἀπαρεμφάτως φρα- 797 

| σϑῆναι , οἷον ὅτι ἀνάγκη ὀλοϑρευϑῆναι. xoi τὸ βιῶναι δὲ icov δύναται ὀνόματι, ὡς οἷα εἴπῃ ὅτι 

| σήμερον ὄλεϑρος ἢ ἢ βίος τοῖς ᾿4χαιοῖς. ( Vers. 1 75. sqq. ) Ὅτι οἶδεν ὃ ποιητὴς καὶ τὴν φύσιν τοῦ παρὰ 

| φιλοσόφοις ἐνδόξου λήμματος. ἐνταῦϑα γὰρ τοῦ Διομήδους δόξαντος οἰκτείρειν τὸν γέροντα τοῦ πρὸ 

τῶν νεωτέρων πόνου, λαβὼν τὸν ἐχείνου λόγον ὃ γέρων ὡς ἀληϑῆ, δρμᾶται ἐκ τοῦ ἐχείνῳ δοχοῦντος 
| &o ὡς ὅμολογουμέγου λήμματος, xol στέλλει εἰς “ἴαντα καὶ Méyyra εἰπὼν, ἄνστησον ἐκείνους, σὺ γάρ 

ἐσσι νεώτερος, εἴ μ᾽ ἐλεαίρεις, τουτέστιν ἐπειδὴ ἐλεεῖν με φής. ἔνϑα ὅρα χαὶ rijv ὀνοματικὴν ἐπίχυσιν. 
τὸ γὰρ ἐγείρειν καὶ ἀνεγείρειν, δὶ πρὸ τούτου ἐῤῥέϑη, ἀνιστᾶν ἐνταῦϑα φησὶν ἐν τῷ, Αἴαντα ἄνστη- 

| σον, xci, τοὺς δὲ ἀνστήσας ἄγεν. τὸ δὲ, Αἴαντα ἄνστησον, πρὸ τούτων ἄλλως ἔφρασε, χάλεσον 
εἰπών. τὸ δὲ ἄγειν xol ἐνταῦϑα ταὐτόν ἐστι τῷ προάγειν καὶ ὁδηγεῖν, ἐξ οὗ καὶ ὃ λοχαγὸς καὶ τὰ 

| ὅμοια. Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις καὶ τὸ μάλα χραιπνὸν τοῦ Διομήδους. Μενέλαος uiv γὰρ ἤδη ἔσταλται καλέ- 
| cov Zi«vyca καὶ ᾿Ιδομενέα, φϑάνει δὲ Διομήδης καλῶν τὸν ταχὺν Alav*ro, ὡς τοῦ Μῆενελάου τυχὸν io 
| εἰς τὸν μέγαν ἐσταλμένου .Aiayra. εἰ δὲ Μενέλαος ἐποίησε τὸ κελευϑὲν, σιωπᾶται κατὰ σχῆμα σύνη- 
| ϑὲς τῷ ποιητῇ, ὃς xoi αὐτὸ ἐσίγησε τὸ ἐπανελϑεῖν vov Μενέλαον. ( Vers. 180.) Ὅτι μιχϑῆναι xc 
| ἐνταῦϑα τὸ ἁπλῶς ὁμοῦ γενέσϑαι κατ᾽ ἐντυχίαν, olov, oi δ᾽ ὅτε δὴ φυλάκεσσιν ἐναγρομένοισιν ἔμιχϑεν. 
| 20 (Vers. 181.) Ὅτι τοὺς τῶν φυλάκων ἡγήτορας οἱ ἀμφὶ τὸν βασιλέα οὐχ εὕδοντας εὗρον, ἀλλὰ ἐγρη- 
| γορτὶ σὺν τεύχεσιν εἵατο. ἤγουν ἐκάϑηντο ἕχαστος. ἀνακχεχλίσϑαι μὲν γὰρ οὐκ ἤϑελον, μὴ καὶ κατενε- 
| χϑῶσιν εἰς ὕπνον, τὸ δὲ ἵστασϑαι χάματον αὐτοῖς ἕξω καιροῦ ἐνεποίει εἰς οὐδὲν δέον, ὅϑεν καϑήμενου 
| ποιοῦσι τὸ μέσον ἀνακλίσεώς τε καὶ στάσεως. ( Vers. 183. sqq.) Ιαραβάλλει δὲ αὑτοὺς καὶ πρὸς κύνας 
714 φύλακας ποιμνίων, οἷς ὀξυηχόοις τε οὐσι καὶ γύχτωρ ἀχροασαμένοις ϑηρὸς xc προσδοκῶσι τὴν αὐτοῦ 

ἔφοδον ἐ ἔπεισιν ἀγρυπνεῖν , ὡς εἶναι κύνας μὲν ὡς m τοὺς ̓ Αχαιικοὺς φύλακας, ποίμνιον δὲ τοὺς ἐν 

| γυχτὶ φυλασσομένους ᾿Αχαιοὺς, ϑῆρα δὲ τὸν "Exroga, ὃν ἐξαίρων χρατερόφρονα χαλεῖ. ἔχει δὲ ἡ παρα- 
| βολὴ οὕτως ὡς δὲ κύνες περὶ μῆλα δυσωρήσονται ἐ ἐν αὐλῇ, ϑηρὸς ἀκούσαντες χρατερύφρονος, ὃς τε 

καϑ' ὕλην ἐ ἔρχηται δι ὄρεσρε, πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ἐπ᾽ αὐτῷ ἀνδρῶν ἠδὲ xvvàv, ἀπό τέ σφι *giy ὕπνος 20 

| ὕλωλεν, ὡς τῶν νήδυμος 1 ὕπνος ἀπὸ βλεφάροισιν Bin, νύχτα φυλασσομένοισι κακήν. xai ὅρα ὡς 

30 7 παραβολὴ αὕτη ὕλη ὅλῳ προσαρμόττει τῷ παραβαλλομένῳ πράγματι, ὡς | ἀνωτέρω ἔχκειται , καὶ Oti 

ovy ἁπλῶς oi φύλακες, ὅλ οἱ τούτων ἡγήτορες ἐγρηγορότες εὕρηνται, οἷα πιϑανῶς xai αὐτοὶ πλη- 

| ϑησόμενοι συμμητιάασϑαι ; ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς δηλοῦται, ὅπου καὶ φύλαχές τινὲς συναγδίρονταν τοῖς 

κεχλημένοις νῦν εἰς βουλὴν, οὗς πάντως χαὶ ἐγρηγορέναι χρή. οὐ γὰρ τὸν ἁπλῶς ἀλλὰ τὸν βουληφόρον 

ἄνδρα εὐλαβεῖσθαι τὸν μαχρὸν ὕπνον χρεών. ( Vers. 182.) Ὅρα. δὲ καὶ τὸν σχηματισμὸν τοῦ, ἀλλ 
ἐγρηγορτὴ ἐχάϑηντο. ἦν μὲν γὰρ ἀκόλουϑον φάναι ὡς οὐχὲ εὕδοντας εὗρον ἀλλὰ χαϑημένους, ὁ δὲ 
ἄλλως € ἔφρασεν , οὔτε σολοικίσας, καὶ σχηματίσας δὲ καινότερον. ( Vers, 183. Σ Μῆλα δὲ καὶ νῦν ὡς 

ἐχ μέῤους τὰ ἁπλῶς. ϑρέμματα λέγει. To "δὲ δυσωρεῖν παρῆκται μὲν ὁμοίως τῷ ἀρκυωρεῖν, ὃ ἐν τοῖς 
περὶ προνοίας κεῖται παρὰ τῷ ΑἸἰλιανῷ, ἔχει δὲ ὁμοιότητὰ συνϑέσεως καὶ πρὸς τὸ πολυωρεῖν. δηλοῖ δὲ 
τὸ δυσφυλακτεῖν ἤ ἤγουν καχοπαϑεῖν d ἐν τῷ φυλά ἀσσειν, ὡς ὃ ποιητὴς ἑρμηνεύει παραφράσας ἐν τῷ, νύχτα 

áo φυλαδσομένοισι χαχήν. τὸ μὲν γὰρ δῦς ἐπὶ καλοῦ, ὡρεῖν δὲ τὸ φυλάσσειν" * (T6 ταὐτὸν δυσωρεῖν καὶ 3o 
νύχτα χακὴν φυλάσσεσϑαι 3j ἤγουν φυλάσσειν. "Τῆς δὲ ῥηθείσης αὐλῆς παράγωγον ἡ ποιμενικὴ αὖλις 
xai ἔπαυλις καὶ τὸ αὔλιον. ( Vers. 184.) TO δὲ καρτερόζρονος εὐγενεῖς ὑπογ ράφει κύνας, οἷς ἔργον 

περι ρογεῖν po τὰ φαῦλα ϑηρία, ἐπιστρέφεσϑαι δὲ τῶν κραξέρῶ»" ὁποῖον καὶ oi παρ᾽ ̓ Ινδοῖς κύνες, 
E ἄλλου τὲ ἱστοροῦσι χαὶ ὃ σοφὸς Θεμίστιος, γράψας, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται, κύνα ᾿Ινδὸν λέοντι 

μὲν ἐπεξιέναι καὶ παρδάλει, λύχους δὲ ὑπερορᾶν καὶ ἀλώπεκας. ( Vers. 185.) Ὁ δὲ ὐρυμαγδὸς ἐν- 

ταῦϑα χυριολεχτεῖται εἰς δήλωσιν ὀνοματοποιηϑὲν τοῦ ἐν ὄρεσι ϑορύβου. καϑ' ὕλην γὰρ ὑπόκειται τὰ 
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τῆς παραβολῆς. ὃ καὶ ὃ ποιητὴς ἑρμηνεύων φησὶν, ἐν ὄρεσφι. διὸ xat πως παρηχητιχῶς ἐσχημάτισται 
τὸ ἐν ὄρεσφι πολὺς óQvy, καδός. (Vers. 186.) 70 δὲ, ἀπόλωλεν ὕπνος, σώφρων ἐστὶν ὑπερβολή. δηλοῖ 
γὰρ ὡς οὐδ᾽, εἴ περ ὑπνῶσαι βουληθεῖεν, δυνήσονται διὰ τὸ δυσεύρετον τοῦ ἤδη ἀπολωλότος ὕπνου. 

γέγηϑε δὲ τῇ λέξει ταύτῃ ὁ ποιητής" διὸ zc δὶς αὐτῇ ἐχρήσατο, πρῶτον μὲν φράσας γοργότερον, εἶτα 
xa megupodioag ὡς γέγραπται ἀνωτέρω. C Vers, 189; ) Ὅτι προσοχὴν φυλάχων δηλοῖ τὸ, πεδίονδε γὰρ 
αἰεὶ τετράφαϑ᾽ Ore τινῶν ἀΐοιεν ἰόντων" 0 καὶ αἴτιον ἀγρυπνίας γίνεται. ( Vers. 190.) Ὅτι προμη- 

4o ϑευτικὸν "τὸ, τοὺς δ᾽ ὃ γέρων γήϑησεν ἰδὼν ϑάρσυνέ τε μύϑῳ. (Vers. 192. ) Ὅτι ἀποδεξάμενος τοὺς 
φύλακας ὃ γέρων Νιέστωρ τῆς ἐγρηγόρσεως ϑαρσύνει αὐτοὺς εἰπών" οὕτω νῦν, φίλα τέκνα, φυλάσσετε, 

μηδέ τινα ὕπνος αἱρείτω, μὴ χάρμα γενώμεϑα δυσμενέεσσι. καὶ ὅρα ὕπως τε βραχυλογεῖ ἐν καιρῷ ὃ ἐν 
ἄλλοις πλατὺς ῥήτωρ καὶ ὡς τὸ πάντας κυδαίνειν καὶ μὴ μεγαλίξζεσϑαι πραγματιχῶς δεδίδαχεν. οὐ 
γὰρ πέπονας οὐδὲ φίλους ἑταίρους ἤ τι τοιοῦτον τοὺς φύλακας καλεῖ, ἀλλὰ φίλα τέκνα, ὃ καὶ Θρασυ- 
μήδην ἂν προσεῖπε, τὸν οἰχεῖον υἱὸν τὸν καὶ αὐτὸν συνεπιστατοῦντα τοῖς φύλαξι. Καὶ ὅρα τὸ, φίλα 
τέινα φυλάσσετε, παρηχήσει ἐοικὸς, ἣν Ὅμηρος μὲν οὐκ ἐπετηδεύσατο, ἄλλον δὲ πρὸ ἔργου ἔσχον, ἐν 
οἷς καὶ ὃ γράψας τὸ, Φυλέα φίλον, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται πλατύτερον. τοιούτου δέ πως τύπου σὺν 

ἄλλοις πολλοῖς δεδηλωμένοις καὶ TO, τί κοινὸν κυνὶ χαὶ βαλανείῳ. ( Vers. 193. ) To δὲ, μὴ χάρμω 
γενώμεθα, ἔμφασιν ἔχει ἐτυμολογικὴν. τῆς χάρμης, ὡς τῶν δυσμενῶν χάρμα πασχόντων, εἰ χρατοῦσι 
μάχης, ἣ δὴ χάρμη ἂν εἰκότως διὰ τοῦτο λέγοιτο. ἔχει δέ τι χαὶ ἐλλειπτικὸν ὃ τοιοῦτος λόγος" Aimee 

γὰρ τὸ ὑπνώσαντες, ἵνα ἢ τὸ πλῆρες, μὴ καὶ ὑπνώσαντες ἐπίχαρτοι γενώμεϑα τοῖς ἐχϑροῖς. 

5o * ( Vers. 194. ) Ὅτι ὑπὲρ γεροντιχὴν προϑυμίαν ὃ “Νέστωρ ἑαυτὸν ἐρεϑίζων πρῶτος τάφροιο 
διέσσυτο, i tva τῇ τόλμῃ δηλαδὴ χαὶ τοὺς φύλακας καὶ τοὺς ἅμα ἑπομένους ϑαῤῥύνῃ χαὶ τοὺς μετὰ 

μικρὸν δὲ σταλησομένους εἰς χατασχύπευσιν. οὐ γὰρ ἣν ἀνδρῶδες τὸν ἄλλους εἰς κίνδυνον στέλλοντα 

ἐντὸς αὐτὸν τάφρου συστέλλεσθαι καὶ μὴ προϊέναι τολμᾶν. ( Vers. 1935. 2 Ὅρα δὲ ὡς γέροντος πονου- 
μένου ὀκνοῦσι μὴ οὕτω ποιεῖν ἀναγχαίως xai οἱ γεώτεροι. “Νέστορος γὰρ διελϑόντος ὡς ἐῤῥέϑη τὴν 

θυ τάφρον , ᾿χαὶ οἱ λοιποὶ ἅμ᾽ ἕποντο “Ἀργείων βασιλῆες, ὅσοι κεκλιατο βουλὴν, οὐ μὴν ἅπαντες, ὅτι 
μηδὲ ἅπασιν τὸ πρᾶγμα ἔγνωσται. Ἔστι δὲ τὸ μὲν χεχλήατο ὑποχρουστικὸν τοῦ τῆς συγκλήτου Ovo- 

70S8ucerog, τὸ δὲ βουλὴν » ἐλλειπτικόν. λέγει γὰρ, ὅσοι κέκληντο εἰς βουλήν. *( Vers. 195. sqq.) Ὅτι 
παραδηλῶν ὃ ποιητὴς πόσον. τε ἐγγὺς νηῶν αὖλιν ὃ Ἕχτωρ, ἔϑετο, καὶ εἰς ὅσον οἱ πε spi τὸν ἐγ ed eager 
βουλευταὶ παρεξῆλ ϑον τῆς τάφρου, ἔτι δὲ καὶ ὡς χατὰ χράτος ὁ “ἔχτωρ ἐνίχησε; φησί" τάφρον δ᾽ ἐχ- 

διαβάντε ec ὀρυχτὴν ἑδριόωντο ἐν χαϑαρῷ, ὅϑε δὴ νεκύων διεφαίνετο χῶρος πιπτόντων, ὅϑεν αὖτις 

ἀπετράπετ᾽ ὄβριμος" Ἔχτωρ ὀλλὺς ̓ Αργείους, ὅτε δὴ περὶ νὺξ ἐκάλυψε, τὴν γῆν δηλαδὴ καὶ τὰ περὶ γῆν. 

10 τοῦτο γὰρ γῦν τῇ Ὁμηρικῇ φράσει ἐλλέλειπται, περιφραξούσῃ τὸ νὺξ "ἐγένετο. Καὶ ὅρα εἶδος προανα- 
φωνήσεως καινοτέρας, ἣν ἐνταῦϑα -σιωπηρῶς ὃ ποιητὴς ἐσχημάτισε , διδοὺς γοεῖν ὅτι ὃ οὕτω δαμασά- 

μένος τοὺς E "Exrop , καὶ ὥς περ ἐκεῖνοι τὴν Τροίαν πόῤῥωθεν , οὕτῳ μᾶλλον αὐτὸς ἐγγύθεν 
περιχαϑίσας τὸ τοῦ ναυστάϑμου τεῖχος , οὐκ ἂν εἰς αὔριον τοῦ “γενναίως πολιορχεῖν ἀπόσχοιτο. 
( Vers. 198. sqq.) Ὅτι δὲ ὀρυχτὴ τάφρος κατὰ τοὺς παλαιοὺς 5" χειρόχμητος πρὸς διαστολὴν τῶν 
ἄλλως χαραδρουμένων τόπων, καὶ ὅτι τὸ, ὅϑι νεκύων πιπτόντων διεφαίνετο χῶρος, ἑρμηνευτικόν ἐστι 

20 τοῦ ἐν χαϑαρῷ, xal ἀλλαχοῦ δηλοῦται. ( Vers, 200. ) To δὲ ἀπετράπετο͵ διαφορὰν ἔχει τινεὶ 7 πρὸς τὸ 
ἁπλῶς τρέπεσθαι, αὐτὸ μὲν γὰρ ἀκούσιον ἐστιν ὡς τὰ πολλὰ ἐν πολέμῳ * Ἕχτωρ δὲ ἀβίαστος ἀπετρά- 
πεέτο οἷα καὶ νικῶν, εἰ μὴ ὥρα καὶ αὐτὸν ἡ νὺξ ἄκοντα ἔτρεψε, Τὸ ES ̓ἀποτρᾳπέσϑαι, μετ᾽ ὀλίγα καὶ 
ἂψ ἀναχωρῆσαι ὃ ποιητὴς ἐρεῖ. (Vers. 204.) Ὅτι οὐ προσταχτιχῶς κατὰ τοὺς ἁτέχνους στρατηγοὺς, 

ἀλλ ὑποϑετικῶς ἐ ἐν εἴδει συμβουλῆς ὃ Διέστωρ, χαὲ ἁπροοιμιάστως, ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἀρξάμενος, 

So 0v γὰρ προοιμίου νῦν ἀλλ ὀξυλαβείας ἔδει τῷ καιρῷ, λέγει" ὦ φίλοι, ovx *av δή τις ἀνὴρ πεπίϑοιϑ' 
ἑῷ αὐτοῦ ϑυμῷ τολμήεντι, μετὰ Τρῶας μεγαϑύμους ἐλθεῖν; εἴ τινά που -δηίων ἕλοι ἐσχατόωντα, 
ἤ τινά που καὶ φῆμιν ἐνὶ Τρώεσσι πύϑοιτο" καὶ οὕτω μάϑοι τί ποτε βουλεύονται οἱ πολέμιοι" ip οἷς 

ὃ γέρων χαὶ ἔπαϑλον ἐχφωνεῖ : λέγων ἐν σχήμασιν ἀσυνδέτοις" ταῦτά. ae πάντα πύϑοιτο, καὶ ἂψ εἰς 

ἡμέας ἔλϑοι ἀσκηϑὴς, μέγα κέν οἱ ὑπουράνιον κλέος εἴη πάντας ἐπ᾿ ἀνθρώπους, χαί οἱ δόσις ἔσσεται 
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ἐσϑλή ὅσσοι γὰρ νήεσσιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, τῶν πάντων οἱ ἕκαστος ὄϊν δώσουσι μέλαιναν, ϑῆλυν, 
ὑπόῤῥηνον, ὅ ἐστιν ἔγκυον 7) zc ἤδη γεννήσασαν, ὕπαρνον, ῥῆνες γάρ φασιν οἱ ἄρνες, ἣν καὶ σεμνύ- 
vov λέγει" τῇ μὲν, ἤγουν ταύτῃ, χτέρας οὐδὲν ὁμοῖον. τῷ ὄντι γὰρ ϑαυμάσιον ἀνδρὶ φιλοκάλῳ ἀγέλη 
μελάνων ϑρεμμάτων διὰ τὸ σπάνιον. xci "a χρῶμα δὲ τῆς ἀγέλης σύμβολον τῆς ἐν μελαίνῃ νυχτὶ 

| κατορϑώσεως. χαὶ ἡ διὰ τὴν ϑηλυγονίαν δέ, ἤφασιν, ἐπιμονὴ τοῦ γένους ἐπιμήκιστον ἐκτείνει τὸ κλέος áo 
710 τῆς πράξεως. λέγει δὲ ὃ Νέστωρ xol ὅτι ὃ τοιοῦτος αἰεὶ ἐν δαίτῃσι. καὶ εἰλαπίνῃσι παρέσται δ Ὁ περ χαὶ 

αὐτὸ λόγου «qv ἄξιον παρὰ τοῖς παλαιοῖς. διὸ καὶ ὃ βασιλεύς που ἀναμεμνήσκει τινὰ, εἰπὼν Og, εἰ καὶ 

oí λοιποὶ δαιτρὸν πίνουσιν, ἀλλὰ σοὶ πλεῖον τὸ δέπας ὃ ἕστηκε πιεῖν ὥς πέρ ἐμοί. καὶ τῷ “Εχτορι δέ που 
φίλος τις εὕρηται εἰλαπιναστής. χαὶ τοιαῦτα μὲν τὰ τοῦ “Νέστορος. (Vers. 220. sqq. ) "En δὲ τούτοις 

10 πάντων ἀκὴν γενομένων σιωπῇ, ὃ Διομήδης εἰπὼν ὕτι, Νέστορ, ἔμ᾽ ὀτρύνει πραδίη xci ϑυμὸς ἀγήνωρ, 

ἀνδρῶν δυσμενέων δῦναι στρατὸν ἐγγὺς ἐόντων, ἐπάγει" ἀλλ᾽ εἴ τίς μοι ἀνὴρ ἕποιτο καὶ ἄλλος, μᾶλλον 
ϑαλπωρὴ, καὶ ϑαρσαλεώτερον ἔσται. καὶ οὕτως ἀναδεξάμενος μὲν τὸν ἀγῶνα, ζητήσας δὲ καὶ τὸν συνα- 
γωνισόμενον , ἐπάγειν αἰτίαν τῆς ζητήσεως γνωμικὴν ταύτην" σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω, χαί τὲ πρὸ ὃ τοῦ 
ἐνόησεν ὅππως χέρδος € ἔῃ" μοῦνος δ᾽ εἴ πέρ τε γοήσῃ, ἀλλά τε οἱ βράσσων τε γόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις, 

τουτέστι σύνδυο ἐρχομένων, ἢ δύο συνερχομένων ἀνδρῶν, τάχα ἂν οὗτος πρὸ τούτου νοήσῃ τι δέον" 
μόνος δὲ, ἤγουν εἷς, κἂν τυχόν τι νοήσῃ; ἀλλὰ χαὶ ὃ νοῦς αὐτῷ βραχὺς καὶ ἡ μῆτις λεπτή. καὶ ἔστε 

τὸ πρᾶγμα ὅμοιον σχοίνων πλοκῇ. κακεῖ γὰρ ἄλλος "ἄλλῳ ἐπισυμπλεκόμενος à ἀῤῥηκτός ἐστιν, ὁ εἷς δὲ δο 
οἷα λεπτότερος ϑᾶττον ῥήγνυται. λέγει δὲ καὶ ἡ παροιμία, εἷς ἀνὴρ οὐδεὶς ἀνήρ. διὸ: χαὶ ὁ Ζόλων 
μόνος εἰς χατασχοπὴν μετ᾽ ὀλίγα σταλεὶς κινδυνεύσει. xot ἡ συμβουλὴ δὲ κοινὴν βουλήν τινα δηλοῖ διὰ 
τῆς σῦν προϑέσεως. καὶ τοιαῦτα μὲν ταῦτα. (Vers. 204.) Ὅρα δὲ ὡς 0 Νέστωρ εἰπὼν, οὐκ ἂν δή 
τις ἀνὴρ πεπίϑοιϑ᾽ ἑῷ αὐτοῦ ϑυμῷ, εἰς κοινὸν ἔῤῥιψε τὸν λόγον, οὐκ ἐπιλεξάμενος ἕνα τινά. ἢ γὰρ 
ἂν καὶ ἐχεῖνον τὸν ἕνα ἐλύπησεν ὡς εἰς κίνδυνον παραβάλλων, καὶ τοὺς ἄλλους δὲ ὡς ἀτόλμους παρευ- 
δοχιμουμένους κατήσχυνε. διὸ αὐϑαίρετον ἔριν ἐν τοῖς ἐφεξῆς τοῖς ἀριστεῦσιν ἐνέϑετο, xoi ἄλλως δὲ, 

| οἱονεὶ λέγει, ὡς οὐκ ἔστι Tig ἀνάγκη ποϑὲν, οὐδὲ πεισϑήσεται ὃ τοιοῦτος ἑτέρῳ τινὶ, ἀλλ ἑαυτῷ διὰ 
τὸ πάντῃ ἑκούσιον. ᾧ καὶ ὃ Διομήδης ἐπιστήσας φησίν" ἐμὲ ὀτρύνει κραδίη καὶ τὰ ἑξῆς. Τὸ δὲ, ἑῷ 
αὐτοῦ, ἰσον ἐστὶ συνϑέτῳ ἀντωνυμίῳ τῇ ἑαυτοῦ, διαλελυμένως ῥηθὲν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ πεποίηται. Tou 
δὲ, ἑῷ ϑυμῷ πεπίϑοιτο, ἑρμηνευτεκὸν τὸ, ἔμ᾽ ὀτρύνει κραδίη, ἤγουν ἐγὼ πείϑω ἐμαυτόν. (Vers. 205.) 
Τὸ δὲ τολμήεντι δηλοῖ ὡς ov μόνον ἀνδρίας, ἀλλὰ καὶ τόλμης μάλιστα τὸ ἔργον δέεται, δι᾿ ἣν Ὀδυσ- 
σεὺς ὡς τὸν λόχον τοῦτον τολμήσας τλήμων λέγεται. διὰ τοῦτο. καὶ ὃ Μενέδλαος φϑάσας δεδιέναι 60 

| So εἶπε, μή ποτε OU Ttc ὑπόσχηται τοῦτο ἔργον" καὶ τὸν τολμιήσοντα ἐξεϑείασεν, εἰπών" μάλα ἂν ϑρασι- 
ο΄ χάρδιος εἴη. καὶ “Ἔχτωρ δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς ὁμοίως λέγει μέγα δῶρον δώσειν τῷ ἀνδρὶ, ὃς ἂν τλαίη νηῶν 

ἐγγὺς ἐλϑεῖν. Μεγαϑύμους δὲ τοὺς Τρῶας οὐχ᾽ ἁπλῶς ἐπωνόμασεν, ἀλλὰ στρατηγικῶς τὸν λόγον ἄσφα- 
λιζόμενος, ἵνα ἐχφοβήσῃ τοὺς ὑπὲρ τὸ δέον ἀνδριξομένους, οἱονεὶ λέγων ὡς, ἐπείπερ οὗ ᾿Γρῶες μεγά- 

ϑυμου; χρὴ τὸν κατασχοπήσοντα ἑαυτῷ ϑαῤῥεῖν ὡς ἀξιομάχῳ. διὸ καὶ ὁ βασιλεὺς, ὡς ῥηϑήσεται, 

δέδοικε περὶ τῷ ἀδελφῷ, μὴ οὐ μεγάϑυμος ὧν τολμήσῃ γενέσθαι Ἀχατάσχοπος, οὐ γάρ τόλμης 1031,57 9 

χρεία ἐν roig τοιούτοις. ἀλλ΄, ὡς εἴρηται, καὶ ἀνδρίας, ἣν ἐνέφηγνε τὸ μεγάϑυμον, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν 
μεγαλόψυχον. (Vers. 206.) Τὸ δὲ, εἴ τινά που ἕλοι, ἀντὶ τοῦ ὅπως τινὰ κατάσχῃ. καὶ ἔστιν ἐν πολλῇ 
χρήσεν τὸ σχῆμα. εἰώϑαμεν γὰρ, ὡς καὶ προδεδήλωται, λέγειν, εἴ πως τόδε γένηται ἀντὶ τοῦ Ung. Xo- 
φοκλῆς δὲ τὸ εἴ που εἰς τὸ ἐάν που μεταλαβὼν καϑ' ὁμοίαν ἔννοιαν φράξει τὸ, φίλτροις ἐ ἐάν που τήνδ᾽ ὑπερ- 

40 βαλώμεϑα, μεμηχάνηται τοὔργον, ἤγουν ἐμηχανησάμεϑα τόδε, ὕπως τόδε τι ἀνύσωμεν. ( Vers. 297. ) 
Ὅρα δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὡς τὸ, τινά που, δὶς εἶπεν ὃ ποιητὴς ἐν τῷ, 8l τινά που δηίων, καὶ ἐν τῷ, εἴ τινά που 

καὶ φῆμιν, οὐκ ἐντραπεὶς οὐδὲ νῦν τὴν καίριδν ταὐτολογίαν. ( Vers. 206.) Τὸ δὲ ἐσχατόωντα. παρα- 
μυϑία ἐστὶ τῆς κινδυνώδους ἐπιχειρήσεως, ὡς μὴ χρεὼν δῆϑεν ὃν τὸν χατάσχοπον τοῦ βάϑους γενέ- 
o'i, ἀλλὰ roig ἄχροις καὶ ἐξωτέρω. τοῦ στρατοπέδου ἐπιβαλεῖν" εἰ καὶ ὁ Διομήδης ἀγήνορε ϑυμῷ 

δῦναι λέγει τὸν δυσμενῆ στρατὸν, 0 πὲρ ταὐτόν ἐστι τῷ, ἤϑελεν Ὀδυσσεὺς καταδῦναι ὕμιλον Τρώων, 

καὶ TQ; κατέὸδν Τρώων πόλιν εὐρυάγυιαν, μονογουχὶ λέγων ὃ Διο" μήδης; ὡς, οὐ τοῖς ἐσχάτοις TOU 10 
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στρατοῦ ἐγχειρήσω, ἀλλὰ τῶν βαϑυτέρων γενήσομαι. ( Vers. 207. sqq.) To δὲ φῆμιν φανερῶς διὰ 

TOU 0 γράφεται ἀπὸ τοῦ φημίζω φημίσω, καϑὰ τὸ αὖλιν ix τοῦ αὐλίζω. τὸ μέντοι. διὰ τοῦ ἢ y, γραφό- 

pevoy OU τὴν ἁπλῶς ἀνϑρωπίνην δηλοῖ λαλιὰν, ἀλλά τινα ϑειοτέραν δηλωτιχὴν τοῦ μέλλοντος , ὁποία 

χαὶ ἡ ὅττα καὶ ἡ χληδὼν καὶ ἡ ὀμφὴ, χαϑὰ δηλοῖ σαφῶς καὶ ἡ Ὀδύσσεια, ἐν ἧ «ci δήμοιο φῆμις τὸ 

ἐκ τοῦ λαοῦ ὄνειδος. διὸ καὶ ὃ ποιητὴς ἑρμηνεύων τὴν ἐνταῦϑα φῆμιν τὴν διὰ TOU ( γραφομένην τίς 
δή ποτέ ἐστιν, ἐπάγει" ἅσσα τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν, ἢ μεμάασιν αὖϑι μένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπρο- 
ϑεν, ἠὲ πόλινδε ἂψ ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαμάσαντό γ᾽ ̓ ᾿χαιοὺς ; μονονουχὶ λέγων, ὡς τοῦτο ἐστὶ 

γὺν gms τὸ πυϑέσϑαι & βουλεύονται οἱ Τρῶες. διὸ καὶ ἐπιφέρει, ταῦτά κε πάντα πύϑοιτο καὶ 

ἑξῆς, ὡς προέκκειται. (Vers. 210.) Ὅρα δ᾽ ἐ ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι χαὶ ὅτι τὸ, ἂψ ἀναχωρήσουσιν ᾿ ἄσφα- 
λῶς ἐσχημάτισταν πρὸς ῥῆμα πληϑυντικόν. ἦν γὰρ οὕτω φράσαι, ἄρα μεμάασιν αὖϑι μένειν ἢ ἂψ 

ἀναχωρῆσαι. ( Vers. 211.) Τὸ δὲ πύϑοιτο ἀρχὴ acl αὐτὸ τοῦ πευϑῆνα τὸν ἐπίσχοπον λέγεσθαι, χαϑὰ 
καὶ προ) γέγραπται. καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δέ φῆσιν ὁ Exrop' τίς ἂν τλαίη γηῶν σχεδὸν ἐλϑεῖν ἔκ τε πυϑέ- 

20 EN xci ὃ Δόλων ὡσαύτως. "Τὸ δὲ; ἂψ ἔλθοι, πρὸς ἀκρίβειαν ἐννοίας κεῖται. οὐ γὰρ χάρις τῷ 

κατασχόπῳ, εἰ μόνον ἀπέλϑῃ, ἀλλὰ καὶ εἰ ὀπίσω ἔλϑῃ, τουτέστιν, εἰ ἐπανέλϑῃ, ὃ ὃ περ ὅμοιόν ἐστι τῷ 
ἀνωτέρω ῥηϑέντι παρὰ τοῦ ποιητοῦ, τῷ ἂψ ἀναχωρῆσαι. ἀκριβέστερον δὲ εἰπεῖν, οὔτε ἐλϑὼν ὁ κατα- 

σχοπος δίχα τοῦ πυϑέσϑαι λήψεται γέρας οὔτε μὴ ἂψ ἐλϑών" οὐ γὰρ ψιλῆς χρεία ἐγχειρήσεως, ἀλλὰ 

τελείας πράξεως. TO δὲ, εἰς ἡμέας ἔλϑοι ἀσχηϑὴς, εἰς ἐντέλειαν τοῦ αὐτοῦ λόγου καὶ αὐτὸ συμβάλ- 
λεται. ὡς γὰρ οὗ χάρις τοῦ κατασκοπῆσαι: εἰ μὴ καὶ ἐπανέλϑῃ ὁ κατάσχοπος, οὕτως οὐκ εὔχαρι οὐδὲ 
τὸ ἐπανελϑεῖν μὲν εἰς τοὺς ἀποστείλαντας, τυχὸν δὲ βληϑέντα ἢ τρωϑέντα, ὡς οὕτω μὴ πάνυ διαρ- 
ϑρωϑῆναι τὴν κατασχόπησιν, (Vers. 212.) Τὸ δὲ ἀσχηϑὴς ἔστι μὲν λέξις ovx εὔχρηστος τῇ καταλο- 
γάδην γραφῇ, δηλοῖ δὲ τὸν ἀβλαβῆ. ἀπ᾿ αὐτοῦ δὲ κατὰ ἐναλλαγὴν ἀφώνου ἀνακύπτει ὃ ἀσχητής. τὸ 
δὲ τῆς λέξεως ἔτυμον ζητητέον ἀλλαχοῦ. (Vers. 213.) Τὸ δὲ, πάντας ἐπ᾿ ἀνθρώπους, διασαφητιχόν 
ἐστι τοῦ ὑπουρανίου κλέους, δηλοῦν ὡς oU δήπου καὶ ἐν ταῖς ἀοικήτοις κλεϊσϑήσεται, ἀλλ᾿ ὅπου ἄνϑρω- 
ποι. ᾿Εσϑλὴν δὲ δόσιν λέγει. τὴν τοῦ ῥηθέντος ἐπάϑλου. διότι x&v μικρὸν δοκῇ τὸ δῶρον τῷ εἰς τὸν 

3o γύκτερον δόλον ἀποϑαῤῥήσαντι, ἀλλὰ τρόπον ἄλλον μέγα, κατὰ τοὺς παλαιοὺς "ὡς ἐκ μεγίστης προ- 
φάσεως. καὶ ὃ λαμβάγων δὲ μέγας. ὡς παρὰ τῶν ἰδίων ἑκόντων γέρας λαμβάνων, οὐκ αὐτὸς ἀπαιτή- 

σας, 0 περ ὁ Δόλων ποιεῖ, ov λαβὼν ὑπόσχεσιν ἀλλ᾽ ἀπαιτήσας αὑτός. C Vers. 214.) Τὸ δὲ, ὅσσοι | 

γὰρ γήξσσιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, παρῳδήσας ὁ ὃ ποιητὴς ἐν ̓ Οδυσσείᾳ οὕτω γράφει ἐπὶ τῶν μνηστη- 

ρων" ὕσσοι γὰρ νύσοισιν ἐπικρατέουσιν ἄριστοι, αὐτὸς ἐν τοῖς ἑαυτοῦ διδάσκων καὶ ὅπως χρὴ παρῳ- | 
δεῖν. ( Vers. 215.) Τὸ δὲ, ἕχαστοι δώσουσιν, rris συντέταχται. ἐπεὶ τὸ ἕχαστος πολλούς τινᾶς 30 

δηλοῖ κατὰ διαιρετικὴν ἔννοιαν. xai ἔστι ταὐτὸν ἕκαστον καὶ ἱπάντας εἰπεῖν. ( Vers. 216.) Οἱ δὲ 
ἄρνες οὐ μόνον ῥῆνες, ὡς ἐῤῥέϑη, λέγονται, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἀρῆνες, ὅϑεν οἱ ὥρνες ἐν συγκοπῇ. διὸ 
καὶ ἀρηνοβοσκὸς 0 προβατοβοσχὸς κατὰ Παυσανίαν, ἐκ μέρους δηλαδή. iv δὲ ἀνωνύμῳ ῥητοριχῷ 
λεξικῷ καὶ ἐρενοβοσκὸς ὁ αὐτὸς φέρεται διὰ τοῦ c. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι, ὥς πὲρ διχῶς φέρεται στάχυς καὶ 
ἄσταχυς καὶ σταφὶς καὶ ἀσταφὶς, οὕτω καὶ δὴν καὶ ἀρὴν. πλὴν ὅσον τὸ ἄσταχυς καὶ τὸ ἀσταφὶς 4r- 
τικὰ ὄντα 8x πλεονασμοῦ ἔχει τὸ ἃ, ἐν δέ γε τῷ ἀρὴν δοχεῖ φυσιχῶς χεῖσϑαι τὸ ἃ παρὰ τὴν ἀρὰν, 
ὃ δηλοῖ τὴν εὐχήν. Τὸ δὲ, ταύτῃ οὐδὲν κτέρας ὁμοῖον, ἀναλογιχῶς, καϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται, εἰ 

Áo χαὶ oi «ττικοὶ προπαροξυτόλνως ὅμοιον λέγουσιν, ὑπερβολικῶς εἶπεν ὃ καλὸς ῥήτωρ Νέστωρ, ovx ἀλη- 
ϑῶς λέγων, ἀλλὰ πιϑανῶς αὔξων τὸ μικρόν. οὐδὲ γὰρ ἡ τοιαύτη δὲς ὑπὲρ πᾶν ἂν εἴη κτῆμα. Σχοπη- 
τέον δὲ καὶ μή ποτε φιλόζῳος ὧν ὃ Διομήδης ἐγείρεται πρὸς τὸ τοιοῦτον χτῆμα" ζῴοις γὰρ ἔοικε 7εγης- &o 

ϑέναι 5 πὲρ χκειμηλίοις᾽ ἵπποις τε γὰρ χαίρει, ὡς οἴδαμεν. χαὶ νῦν καινοπρεπὲς ἀριστεῖον ἀκούσας 
τὴν ῥηθεῖσαν ὑπόῤῥηνον μέλαιναν. ὄϊν τὴν ἐξ ἑκαστουστῶν ἀρίστων, ϑαῤῥεῖ καὶ Óv αὐτὴν ἴσως τὸν 
μέγαν. κίνδυνον. - 1; μέντοι τύχη. ἀνελπίστως καὶ ἕτερον μέγα ἐπιφιλοτιμήσεται ζωιχὸν φίλτατον γέρας, 
τοὺς καλοὺς ἵππους τοῦ Ῥήσου. ἐν τοῖς ἐφεξῆς. ἐνταῦϑα δὲ xci ζήτημα πολιτικὸν ἐχχύπτει τοῖς σοφε- 
σταῖς κατὰ ῥητὸν, οἶμαι, καὶ διάνοιαν, ἐκ τοῦ ὅσσοι ἄριστοι. ζητήσεως γὰρ ἄξιον εἴτε τοὺς βασιλεῖς 
μόνους νοητέον ἀρίστους εἴτε σὺν αὐτοῖς Xci τοὺς ἡγεμόνας καὶ μέδοντας, ὡς iv τοῖς ἑξῆς τοὺς 

i 
[ 
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ἀρίστους ὃ ποιητὴς ἑρμηνεύει εἰπών" κικλήσκετο, ἤγουν ἐχάλει, προσεχαλεῖτο, πάντας ἀρίστους, ὅσσοι 

Τρώων. ἡγήτορες ηδὲ μέδοντες. καὶ ἔστιν ἡ ἀμφιβολία ἐξ ὃ ὁμωνυμίας. Σημείωσαι δὲ χαὶ σχῆμα ἐν τούτοις 
τὸ κατὰ τὸ σιωπώμενον. χαὶ 73e σιγᾷ τοῦ λοιποῦ τὴν τῆς ὑποσχέσεως δόσιν ὁ ὁ ποιητὴς; εἰς τέλος ἂν πάν- 
τως ἐλϑοῦσαν. οὐ γὰρ δήπου sv ἐψεύσαντο οἱ ᾿Ἡχαιοὶ τὴν ὑπόσχεσιν. ὥστε συνακτέον καὶ Ux τούτου, 50 
ὡς τὰ μὴ ἀναγκαῖα παραλείπειν λέγειν ὃ ποιητής. TO δὲ κτέρας κατὰ πολυωνυμίαν ταὐτόν ἐστι τῷ 
χτέαρ καὶ κτῆμα. ( Vers. 216.) Tov δὲ δαίτησιν εὐϑεῖα οὐ συνήϑης ἡ δαίτη, ἑλομένου τοῦ ποιητοῦ 

σχληρότερον οὕτω φράσαι" ἄλλως γὰρ, εἴ περ joe, εἶχε κοινότερον εἰπεῖν, ἐν δαίτεσσιν. ἡ δὲ eiAa- 
πίνη πόϑεν παράγεται, δεδήλωται χαλῶς ἐν τοῖς εἰς τὴν Οδύσσειαν. ( Vers. 217.) ' Ev δὲ τῷ παρέ- 

σται λείπει τὸ ἡμῖν ἢ ἄλλο τι ὅμοιον. σιγηϑὲν διὰ λόγου ἀσφάλειαν. εἰχὸς γὰρ πολλὰς δαῖτας xai εἰλα- 
10 πίνας προβαίνειν, αἷς οὐκ ἂν ὃ τοιοῦτος παρῆν. (Vers. 220.) Τὸ δὲ, ϑυμὸς ἀγήνωρ, οὐχ ἔχει ψόγον, 

οὗ γὰρ ἂν. εἰς οὐδὲν δέον ὃ Διομήδης ἑαυτοῦ καταλέγοι, ὃ καὶ τῷ Ὀδυσσεῖ μετ᾽ ὀλίγα πρόφρονα καρδίαν 
καὶ ϑυμὸν ἀγήνορα μαρτυρόμενος. ( Vers. 224.) TO δὲ; σύν τε OV. ἐρχομένω, σολοικοφανῶς ἔχει 
καὶ εἴρηται ἀλλαχόϑι περὶ αὑτοῦ. καὶ εἶχε μὲν ὃ ποιητὴς ἀπροσκόπτως εἰπεῖν, σύν τε δύ᾽ ἐρχομένων, 
ὅδε πρὸ τούτου ἐνόησεν, εἵλετο δὲ xoi νῦν τῷ ἐναγωνίῳ τῆς ἐννοίας ὡς οἷα σχεδιάζων συνεξαλλάξαι τὸ 

σχῆμα καινότερον. ἐπεὶ γὰρ οἱ σύνδυο ἐρχόμενοι οὐχ᾽ ἕν τι δρῶσιν ἐξ ἀνάγχης καὶ τὸ αὐτὸ, ἀλλ ὃ μὲν 
προνοεῖ, ὀξύτερον ὡς εἰχὸς διατεϑεὶς, ὁ δὲ ὕστερον ἐπινοεῖ, ἤρξαλτο μὲν κἀνταῦϑα ἀπὸ εὐθείας σχε- 60 
διαστιχῶς, ὡς οἷα μέλλων ἕν τι ἔργον εἰπεῖν ἀμφοτέρων. γνοὺς δὲ ὡς οὐ δύναται, ἀφίησιν ἀναγκαίως 

καὶ νῦν τὸ ὀρϑὸν τῆς συντάξεως καὶ πλαγιάζει καινοπρεπέστερον. ἢ γὰρ οὐχ εἴποις ἂν σολοικίζειν ἐμ- 

gavüs τὸν εἰπόντα , σύν τε δύ᾽ ἐρχόμενοι οὗτος 7 πρὸ τούτου νοεῖ , ὡς χαὶ εἴ τις εἴποι, οἱ δύο «Ἵἴαντες 

20 ὃ ἕτερος μείζων ἦν, ναὶ πάντως. πλὴν, ἀλλ᾽ ὃ μὲν Σχύϑης, ὃ τὸν τοῦ ἵππου χρεμετισμὸν ἀρίστης 

μουσικῆς ὑπερϑέμενος , δίδωσι τῆς βαρβάρου γνώμης dre τοῖς παλαιοῖς. ὃ δὲ οὕτω συμβαρβαρίζειν 
ἑλόμενος τῷ ποιητῇ μᾶλλον ἤπερ εὐθυῤῥημονεῖν ἀφελῶς "εἴη ἂν ῥητόρων ὁ ἄριστος. Τὸ δὲ, πρὸ ὃ τοῦϑ00 
ἐνόησεν, οὐδ᾽ ἂν ἔχοι μίμησιν πρός τινος, τά τε ἄλλα καὶ τῆς καιριωτάτης γοργότητος ἕνεκεν, ἔτι 
δὲ καὶ τῆς εὐκαίρου στρυφνῆς δυσφραδείας διὰ τὸ τῶν συνερχομένων δύο προσώπων ἀόριστον. καὶ ἔστι 

| τοιαύτη τις φράσις κεχλασμένη τῷ ῥυϑμῷ καὶ ἐν τοῖς ἐφεξῆς που, £V τῷ, οὔτε ὃ τὸν δύναται ὑποφεύ- 

| γειν οὔὐϑ'᾽ ὃ διώχειν, περὶ οὗ ἐκεῖσε κατὰ καιρὸν ῥηθήσεται. ᾿Ιστέον δὲ xoi ὅτι ἐν τῷ, σὺν τε δύο, τοῦ 
τε συνδέσμου λείψαντος, τὸ ἀπομεῖναν σύνδυο γράφουσιν οἱ Arrixoi καϑ' ὁμοιότητα TOU σύντρεις" xci 
ὅτι τὸ  γνωμιχὸν τοῦτο εἰς παροιμίαν πεσὸν χαὶ ὃ φασι χαταμαξευϑὲν, οὐδὲ προφέρεται πολλάκις ὅλον, 
ἀλλ ἀρκοῦνται οἱ παλαιοὶ μόνον εἰπόντες τὸ σύν τε δύο, καὶ πλέον οὐδὲν, ὡς αὐτίχα τοῦ ἀκροατοῦ 

E. 38 συνεπινοοῦντος xal τὸ λειπόμενον. ὁποῖόν τι xai ὃ παραβάτης ποιεῖ ἔν τινε τῶν αὐτοῦ ἐπιστολῶν, 
: 718 ἀρξάμενος οὕτως" τὸν ἐσϑλὸν ἄνδρα , καὶ μηδέν τι πλέον πρὸς τελείαν σύνταξιν προσϑεὶς, ὡς πρὸς 

εἰδότα λαλῶν. v δὲ τὸ πλῆρες ἐχεῖ, τὸν ἐσϑλὸν ἄνδρα χρὴ κλύειν τῶν ἐν τέλει. ( Vers. 2295. ) Τὸ δὲ, 

ὅπως κέρδος ἔ &, ὅμοιόν ἐστι τῷ, Ἀὕπως ἂν εἴη χερδαλέον. ( Vers. 226.) To δὲ βράσσων ἅπαξ μὲν 10 

ἐνταῦϑα εἴρηται τῷ ποιητῇ, δηλοῖ δὲ κατὰ τοὺς γλωσσογράφους τὸν βραδὺν ἢ τὸν βραχὺν, ἀπὸ τοῦ 
βραδὺς βραδίων βράσσων, ἢ ἀπὸ τοῦ βραχὺς βραχίων βράσσων ] ὡς ἐλαχὺς ἐλαχίων ἐλάσσων, παχὺς 

παχίων πάσσων. χατὰ δὲ ἑτέρους βοάσσων ὃ βρασσόμενος καὶ οὐχ᾽ ἑστηκὼς ἐφ᾽ ἑνὸς διὰ τὴν ἀγωνίαν, 

καὶ μετήνεχται 7i λέξις à ἀπὸ τῶν βρασσομένων ὑδάτων. εἴτε δὲ βραχὺς εἴτε βραδὺς εἴτε βρασσόμενος 

ἐχεῖνος ὃ εἷς, τοιοῦτος τῷ ποιητῇ ὃ ῥηθεὶς περὶ ἐχείνου λόγος, συνεξομοιωϑ εὶς τῷ πράγματι, ὡς xci 

ἐν ἄλλοις πολλοῖς φαίνεται γίνεσϑαι. To δὲ, λεπτὴ uita ἤγουν ἀσϑενὴς, 7) ἐκ μεταφορᾶς εἴληπται 

4o σχοίνων ἀδρανῶν. ὡς πρὸ βραχέων εἴρηται, ἢ καὶ ἀπὸ λειποσάρχων xai οὕτως ἰσχνῶν σωμάτων, ἃ ὡς 

ἐπὶ πολὺ ἀσϑενέστερα τῶν παχυτέρων εἰσίν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἐν τοῖς um χεῖται στρατηγικὴ ἀνά- 

χρισις περὶ νικησάντων ἐχϑρῶν τὸ, ἅσσα τε μητιόωσι uera σφίσι xci ἑξῆς, ὡς προγ γραπται" καὶ 

ὅτι τὸ μὲν, μέγα ἂν αὐτῷ ὑπουρανίον χλέος εἴη πάντας ἐπ᾿ ἀνϑρώπους, μεγίστην δόξαν δηλοῖ. ζήτησις 

δὲ ἀγαϑοῦ συνοδοιπόρου τὸ, εἴ τίς μοι ἕποιτο καὶ ἄλλος, μᾶλλον Ξϑαλπωρὴ καὶ ϑαρσαλεώτερον ἔσται. 

"Evóo c ὅρα τὸ ϑαλπωρὴ καὶ ϑαρ᾽σαλεώτερον, συγγενῶς ἔχοντα ἐκ πολυωνυμίας xaDori ϑαλπωρὴ μὲν 20 

ἐχ τοῦ ϑάλπω, ϑάρσος δὲ καὶ ϑαρσαλέος ἐκ τοῦ ϑέρω ϑέρσω, ἀμφοῖν δὲ μία σημασία, τοῦ τε ϑαλ- 
᾿ΟΟΜΜΈΝΤΟΙΝ In1aD. Tox. HI. Tt 



330 PAPOIAIAÀA K. Vs227—242. 

nu δηλαδὴ xoi τοῦ ϑέρειν. ( Vers. 457 5qg-) Ὅτι εὐαρεστηϑεὶς ὁ ὃ ποιητὴς ἐνταῦϑα καιριωτάτῳ 

ῥήματι τῷ ἐϑέλειν ἑξάκις αὐτῷ ἐχρήσατο κατ᾽ ἐπιμονὴν συναπτῶς, πλὴν οὐ μονοειδῶς, ἀλλὰ χατὰ 

διαφόρους χρόνους καὶ ἀριϑμοὺς , οἷον" οἱ δ᾽ ἔϑελον Διομήδεϊ πολλοὶ ἕπεσϑαι, ἡϑελέτην "ivre 

δύω, ἤϑελε Μηριόνης, μάλα δ᾽ ἤϑελε Νέστορος υἱὸς, ἤϑελε δὲ Μενέλαος, ἤϑελε δ᾽ ὁ τλήμων Ὀδυσ- 

σεὺς καταδῦναι ὅμιλον Τρώων. εἶτα ἑρμηνεύων τί δηλοῖ τὸ ὃ τλήμων, qoc αἰεὶ γάρ οἱ καὶ οὐ γῦν 
μόνον ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸς ἐτόλμα. διὸ ust ̓  ὀλίγα καὶ πολύτλαν αὐτὸν χαλεῖ, ὡς χαὶ ἐν τοῖς πρὸ τούτων. 
δῆλον δ᾽ ὅτι παρὰ τοῖς ὕστερον τλήμων καὶ 0 ἐλεεινὸς λέγεται. ὅϑεν καὶ τὸ, ἔλεξε πάντων τλημονέ- 
στατον λόγον. τὸ δὲ ἐτόλμα δήλωσίς ἐστε τοῦ τολμήεντα τὸν Ὀδυσσέα εἶναι, ὁποίου χρεία εἰς τὴν τῶν 
προκειμένων κατασχόπευσιν. Σημείωσαν δὲ ὅτι τὸ ἐθέλω, καϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ ἐφάνη, οὐ μόνον παρὰ 
τῷ ποιητῇ τρισυλλάβως προφέρεται ἀεὶ, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις τὸ πλέον μετὰ τοῦ &, ὡς καὶ “41- 

Zo Aog Διονύσιος παρασημειοῦται. ὅκϑεν φησὶ καὶ ἐϑελοντὴς ὃ αὐϑαιρέτως τι ποιῶν. ἐκαλοῦντο δὲ καὶ 
ἐθελονταὶ διδάσκαλοι, δραμάτων δηλαδὴ, ὅτε τις μὴ λαβὼν χορὸν μηδὲ χορηγητὴν ἔχων ἑαυτῷ τὰ 

10 

- » vut , - T 

πάντα παρεῖχε. (Vers. 229.) loréov δὲ καὶ ὅτι τὸ μάλα ἐϑέλειν διὰ τιμὴν τοῦ πατρὸς Νέστορος κατά ᾿ 
τι ἐξαίρετον τῷ ΙΝεστορίδῃ ἐπιλέλεχται. καὶ ὅτι μάλιστα τὸν Ὀδυσσέα ἐσέμνυνε, τλήμονα εἰπὼν καὶ ἑξῆς, 
ὡς τά τε ἄλλα καὶ τὰ τοιαῦτα τλητιχόν τε καὶ ἐνεργέστατον. δι᾽ οὗ καὶ ἐνέφηνεν ὃ ποιητὴς ὡς αὐτὸν 
ἐπιλέξεται εἰς ὁπαδὸν τῷ Διομήδει. Ὅρα δὲ ὅτι τοῖς μὲν ἄλλοις τοῦ ἐθέλειν ῥήμασι τὸ ἕπεσϑαι μόνον 
χατὰ κοινοῦ προσήρμοσεν, εἰς δὲ τὸ ἤϑελεν Ὀδυσσεὺς μεῖζόν τι ἔφη , τὸ καταδῦναι Τρώων ὅμιλον. 
( Vers. 254.), Ὅτε v0, Διόμηδες, ἐμῷ κεχαρισμένε ϑυμῷ, ταὐτόν ἐστι τῷ φέρων χάριν, ὅ περ ἐν τῇ 

40 πρὸ ταύτης ῥαψῳδίῳ χεῖται. τῆς αὐτῆς δὲ σημασίας, ἐσεὶ καὶ τὸ ἦρα “φέρων , ὡς προδεδήλωται. Ὅρα 

δὲ ὅτι Νέστωρ μὲν δημαγωγικῶς ὦ φίλοι εἶπεν, οὐκ ἂν δή τις ποιήσῃ τάδε" ὃ δὲ βασιλεὺς ἰδιάσας ὃ ἕν τι 

πρόσωπον ἀκολούϑως φησί" Διόμηδες, ἐμῷ κεχαρισμένε ϑυμῷ, τουτέστι φίλε. ἽἜχτωρ μέντοι μεγαλις- 
ζόμενος διὰ τὸ βαρβαρικὸν καὶ τύραννον οὐδὲν τοιοῦτον ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρεῖν ἀλλὰ ἁπλῶς ἐρωτήσει, τίς 
ἄν μοι ὑποσχόμενος τελέσειδεν; ( Vers. 335.) Ὅτι εἰς ἐπιλογὴν βοηϑοῦ κρείττονος ἐκ πολλῶν, καὶ μά- 
λιστα εἴ περ εὐγενεῖς εἰσὶν οἱ ἐπικουρεῖν ἐθέλοντες, χρήσιμον τὸ, τὸν μὲν δὴ ἕταρόν γ᾽ αἱρήσεαι, ὃν κ᾽ 

50 ἐϑέληνσθϑα φαινομένων τὸν ἄριστον, ἐπεὶ μεμάασί γε πολλοί" μηδὲ σύ γ᾽ αἰδόμενος σῆσι φρεσὶ τὸν μὲν 
ἀρείω καλλείπειν,) σὺ δὲ χείρον᾽ ὀπάσσεαι, αἰδοῖ εἴκων, ἐς γενεὴν ὁρόων mel ι(βασιλεύτερός ἐστι. 
ὃ βασιλεὺς δὲ ταῦτα τῷ » Διομήδει λέγει δέει τῷ ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ. φησὶ γάρ" (Vers. 240.) ὡς Bgar ξδδεισε 
δὲ περὶ ξανϑῷ Μενελάῳ, οἷα, ὡς ἐῤῥέϑη, ἐθέλοντι καὶ αὐτῷ, ὑπεχκλέπτων οἷον ἐκεῖνον τοῦ χκενδύνου. 

διδάσκξι δ᾽ ἐν τούτοις Ó ποιητὴς ὕτι πολλάκις ἡ αἰδὼς τὸν μὴ βουλευόμενον ὀρϑῶς ἐχκρούει τοῦ συμ- 

θο φέροντος, καὶ ὅτι δεῖ τὸν ἐϑέλοντά τι γεν ναῖον ποιεῖν τοὺς πρὸς τὰ ἔργα χρησίμους ἐπιλέγεσϑαι, οὐ 
μὴν τοὺς πλουσίους jj εὐγενεῖς. ( Vers. 258.) Ὅρα δὲ ὅτι τε διαφέρει τὸ ἐϑέλειν τοῦ αἱρεῖσθαι, ὡς 

δηλοῖ καὶ τὸ, ἕταρον αἱρήσεαι 0v x ἐϑέλησθα. τοῦτο μὲν γὰρ ἀντὶ τοῦ, ὃν ἂν βούλῃ. καὶ ἐπιϑυμῇς: 
ἐκεῖνο δὲ ἀντὶ τοῦ ngoxgueig " οὕτω δὲ xoi ἕτερον τοῦ ἑλέσϑαι τὸ προχρῖναι καὶ ἐπιλέξασθαι" xol ὅτι 

τὸ σὺ ἐνταῦϑα δὶς εἶπεν, am τὸ δεύτερον χατὰ τὸ παρέλκον" ἤρκει, γὰρ καὶ ἅπαξ ῥηθῆναι. σχεδιασμοῦ 

8013? xoi τοῦτο fuqga*oie. τὸν ὅμοιον τρόπον καὶ παρὰ “Σοφοκλεῖ i ἐν τῷ, ὡς T εἴ τις δύο ἢ καὶ n) εἰους τις 

ἡμέρας λογίζεται, μάταιός ἐστι, περιττεύει τὸ δεύτερον ἀόριστον ὕνομα. To δὲ ὀπάσσεαι nv καὶ ἀπα- 
ρεμφάτως εἰπεῖν πρὸς ἀχολουϑίαν τοῦ καλλείπειν. ἔστι δὲ νῦν ὀπάξεσϑαι οὐ τὸ παρέχειν, ἀλλὰ τὸ 

προσλαμβάνεσϑαι εἰς ὁπαδόν. Τὸ δὲ, αἰδοῖ εἴκων, ̓ παράφρασις ἢ περίφρασίς ἐστι τοῦ αἰδόμενος. διὸ 
καὶ ὥς πέρ ἐχεῖ πρόκειται τὸ σὺ, ἐν τῷ, μηδὲ σύ γ᾽ αἰδόμενος, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα, σὺ δὲ αἰδοῖ εἴκων, 

κατά τι σχῆμα ἐπαναφορᾶς. (Vers. 240. ) To δὲ, ξδδεισε περὶ Μενελάῳ, δημοκοπεῖται. δῆλον γὰρ 
ὡς τὰ τῷ δέει σύστοιχα ῥήματα τὴν περὶ πρόϑεσιν cA συντάσσουσιν, οἷον τὸ δειλιᾶν, τὸ δεδιέναι, 
τὸ δείδω, ἐφ᾽ ὧν ἡ πέρι πρόϑεσις ὡς ἰσοδυναμοῦσα τῇ ἐπὶ τὴν δοτικὴν ἔχει σύνταξιν. ( Vers 24 2.) 

Ὅτι πολλῶν ὡς ἐῤῥέϑη ἐϑελόντων ἕπεσϑαι τῷ Διομήδει, αὐτὸς πεισϑεὶς οἷς ὃ εὐρυχρείων εἶπε, τὸν 

c oett) προκρίνει Οδυσσέα, εἰπὼν πάνυ πεπαιδευμένως" εἰ μὲν δὴ ἕταρόν y κελεύετέ μ αὑτὸν casas, 

ὡς ὑμεῖς ἐπιλεγόμενοι, χαϑὰ δηλαδὴ ὡς ἐπὶ πολὺ γίνεσϑαι εἴωθε, πῶς ἂν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἐγὼ ϑείοιο 

10 λαϑοίμην; *ov πέρι μὲν πρόφρων κραδίη καὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ ἐν πάντεσσι πόνοισι. φιλεῖ δέ ἑ Παλλὰς 
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᾿ϑήνη; rovrov ys ἑπομένοιο καὶ ἐκ πυρὸς αἰϑομένοιο ἄμφω νοστήσαιμεν, ἐπεὶ περίοιδε νοῆσαι. ἃ δὴ 
δραστήριον zal φρόνιμον ἄνδρα χαρακτηρίζει. καὶ τὸ τοῦ Διομήδους δὲ ἦϑος ὑπεμφαίνει χατὰ τοὺς 
παλαιοὺς φιλότιμον καὶ σὺν ἀσφαλείᾳ φιλοκίνδυνον. ἐν δὲ τοῖς ῥηθεῖσιν ὅρα καὶ τὸ σεμνὸν καὶ εὐπαί- 
δευτον τοῦ jQwog* αὐταρκῶν γὰρ ἑαυτῷ τὰ εἰς ἀνδρίαν oUy ὡς ἀνδρειότερον τῶν ἄλλων ἐπιλέγεσϑαι 
τὸν Οδυσσέα φησὶν, ἀλλ ὡς φίλον ᾿Αϑηνᾷ, ἤγουν ὡς φρονιμώτερον , ὃ xai οἱ ἄλλοι ἂν ὁμολογήσαιεν 
“Ἕλληνες, καὶ οὐδὲ ὃ Νέστωρ. ἀκούων δυσχερανεῖ. Διομήδης γὰρ οὐχ ̓ ἁπλῶς φρόνησιν, «AX E ἔμπρακτον 
φρόνησιν ἐπιλέγεται, ὁποία U τοῦ Ὀδυσσέως ἐστίν. ὃ μέντοι Νέστωρ ἄκρατος αὐτόχρημα σύνεσις ἢν 
ἀνδρίας ψιλή. ἀφϑονήτως οὖν διὰ σοφίαν φησὶν αἱρεῖσϑαι τὸν Ὀδυσσέα, ἧς ἅπαντες εἴχουσι τῷ ̓σδυσ- 
σεῖ. ἔτι μὴν ὃ Διομήδης καὶ ὡς ϑεοφιλῆ πρὸ τῶν ἄλλων αἱρεῖται τὸν ᾽Οδυσσέα. τοῦτο γὰρ αἰνίττεται 

10 χαὶ ἐν τῷ, Ὀδυσσὴος ϑείοιο, καὶ ἐν τῷ, φιλεῖ δέ ἑ Παλλὰς ᾿ϑήνη. ὅτι δὲ τοιοῦτος ὃ Ὀδυσσεὺς, 

ἀλλαχόϑεν τὲ δῆλον, καὶ ἐκ TOU, ὡς ἐν ᾿Οδυσσείᾳ λέγεται, , ἀναφανδὰ ὑπὸ ϑεῶν φιλεῖσθαι αὐτόν. 

* Koi σημείωσαν ἐν τούτοις ὅτι ἀληϑὴς ὃ ἐν τοῖς κινδύνοις ἔ ἔπαινος τὰ πολλὰ ὡς παρωϑούμενος πᾶσαν 20 
αἰδῶ, καὶ ὅτι αἱρετώτερον ἀνδρίας ἐν κινδύνοις ἡ φρόνησις, καὶ ὅτι ἐν πολλοῖς τὴν ἀνδρίαν τῇ φρονή- 
σει ὃ ποιητὴς ἀναγκαίως συζεύγνυσι x«i ξυνωρίδα ταύτην τοῖς “Ελλησιν ἐξαρτύειν σωτήριον, ὡς ὅτε τὴν 
᾿4ϑηνᾶν εἰς τὸ τοῦ Διομήδους ἀνήγαγεν ἅρμα, αὑτὴν τὴν φρόνησιν πεποιηκὼς τῇ ἀνδρίᾳ συμβαίνου- 
σαν, καὶ ὅτε τὸν Νέστορα ἡνιοχοῦντα τῷ αὐτῷ πεποίηκε τὸν ἐν ἥρωσι φρονιμώτατον. καὶ ἐν ταῖς 
λιταῖς δὲ ὃ μὲν τῶν πρέσβεων ἀνδρεῖος, à δὲ λοιπὸς ἐπὶ συνέσει λαμπρός. xci νῦν δὲ ὃ Διομήδης τὸν 
Ὀδυσσέα ὡς τοιοῦτον ἐπιλέγεται. ὅλως γὰρ τὰ ἐν πολέμοις σεμνὰ δυσὶ ταύταις ἀρεταῖς, ἀνδρίᾳ καὶ 
φρονήσει, κατεργάζονται. (Vers. 242.) Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦϑα ἐρώτησιν ἁπλῆν δοκοῦσαν ἔχειν τὸ ἄλυ- 

20 rov ἐν τῷ, πῶς ἂν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος λαϑοίμην. ὡς γὰρ μὴ δυνατὸν ὃν λαϑέσϑαι ἠρώτηται. Σημείωσαι δὲ 
ὅτι συμβαλλεταί τι ἐνταῦϑα τὸ ϑείοιο, οἷα μὴ ἐξὸν ὃν ὥς περ ϑεοῦ, οὕτως οὐδὲ ϑείου ἀνδρὸς λαϑέ- 
σϑαι. καὶ τὸ λαϑοίμην δὲ συντελεῖ τι ὁμοίως. οὐ γὰρ εἶπε, πῶς ἂν ἑλοίμην. τινὰ πρὸ τοῦ Ὀδυσσέως, 
ἵνα μὴ καὶ φϑόνον ὑποχινήσῃ χατὰ τοῦ ἥρωος, ἀλλὰ μετριώτερον ἔφη, πῶς *ày λαϑοίμην τοῦ ἑτά- 30 

ρου. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καὶ ἐν τῷ στίχῳ τούτῳ κεῖταν ἀργὸν μὲν τὸ ἔπειτα, δι᾿ ἑνὸς δὲ d τὸ Ὀδυσῆος. 
Τὸ δὲ ἃ ἀγήνωρ ἀριδήλως : καὶ ἐνταῦϑα ἔπαινον δηλοῖ. οὐ γὰρ ἂν, ὡς καὶ προείρηται, ψέγοι. τὸν Ὀδυσ- 
σέα εἰπὼν ἀγήνορα ὃ οὕτως αὐτὸν ἐξαίρων , ὡς περ οὐδὲ ἑαυτὸν ἔψεγε πρὸ ὀλίγων, εἰπών" ἐμὲ ὑτρύ- 

γεν χραδίη καὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ, ó meg xai ὁ Δόλων ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρεῖ, ἐπὶ ἀνδρίῳ ἑαυτὸν συνιστῶν. 

(Vers. 246.) Τὸ δὲ, τούτου y ἑπομένοιο, τῷ ἐξ ἀσυνδέτου ἀποστατικῷ σχήματι ἐνδιάϑετον φαίνει 

τῷ Διομήδει τὸν λόγον κατά TL ϑαῦμα ἐκπληκτικόν. Πῦρ δὲ αἰϑόμενον πρὸς διαστολὴν εἶπεν. εἰσὶ 

30 γὰρ πολλὰ πυρὰ μὴ αἰϑόμενα, ὡς τὸ τῆς μάχης καυστηρὸν χαὶ δαΐον . ἐξ οὗ καὶ δαὶς λέγεται, χαὶ τὸ 

τοῦ ϑράσους χαὶ ϑάῤῥους, & περ ἐκ τοῦ igo. ϑέρσω παράγεται, καὶ τὸ παρὰ τοῖς ῥήτορσι χαρδια- 

χὸν πῦρ, ὃ ἐστι τὸ κατὰ διάϑεσιν ζέον. οἱονεὶ γοῦν λέγει , ὡς οὐ μόνον τὰ τοιαῦτα πυρὰ φευξούμεϑα 

ἑπομένου τοῦ Ὀδυσσέως, τὰ κατὰ μεταφορὰν δηλαδὴ οὕτω καλούμενα, ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐτοῦ νοστήσομεν 

. 720 τοῦ αὐτόχρημα πυρὸς, εἴ πὲρ εἰς αὐτό πως ἐμπεσούμεϑα τὸ καινότατον. εἰ γὰρ ϑεῖος ὡς ἐῤῥέϑη 

ὁ Ὀδυσσεὺς. οὐδ᾽ ἂν καταναλωϑείῃ ῥᾷον πυρί. "Ev τούτοις δὲ ὅρα καὶ τὰ πάρισα, τὸ πάντεσσι πό- 

Ἄγρισι x«i ἑπομένοιο χαὶ αἰϑομένοιο, ἐπορχουμένου οἷον τοῦ ἥρωος τῇ φράσει διὰ τὸ ἐγκωμιαστικχὸν 40 

εἶδος. ( Vers. 247. ) To δὲ, περίοιδε νοῆσαι, λεληϑότως εἰς ἴσον, εἰ μὴ χαὶ μεῖζον τοῦ Νέστορος ἄγεν 

τὸν Ὀδυσσέα. εἰ γὰρ περίοιδε νοῆσαι, ἤγουν περιττῶς οἷδε νοεῖν, οὐκ ἂν τις ὁᾳδίως τοῦ οὕτω Ἄς 

τοῦ νοεῖν ἔχον τὸ μεῖζον. ἐνταῦϑα δὲ xoi ὡς ἐπιστήμην ὑποβάλλει γνῶναι τὴν νόησιν. τὸ γὰρ οἶδε 

40 χαὶ τὸ εἰδέναι καὶ τοιαῦτα ἐπιστημονικαὶ λέξεις εἰσί. Kaxsivo δὲ ἰστέον ὅτι τὰ εἰς τὸν Ὀδυσσέα ταῦτα 

παραφρασϑέντα, πλατὺν ἐξαρτύσουσιν ἔπαινον ἀνδρὸς ἡρωικοῦ. (Vers. 24g. sq.) Ὅτι Χίλων ἢ κατά 
τινας Πιττακὸς 0 ὁ σοφὸς ϑρυλλούμενον ἀπόφϑεγμα ἐ ἔφη τὸ, “μηδὲν ἄγαν, καὶ ἔστι καλῶς ἀαίδιμον. πρὸ δέ 

ys αὐτοῦ καὶ τοῦτο παρέδωκεν ὃ ποιητὴς, ἐν οἷς ὃ map αὐτῷ λόγιος ᾽Οδυσσεὺς € ἔργοις μᾶλλον ἡ ἢ λόγοις τὴν 

ἀρετὴν ἐπιδείκχνυσϑαι ϑέλων πρὸς τὸν Διομήδην ἐπαινοῦντα φησί" Τυδείδη, μήτ᾽ ἄρ ue μάλ aivet, 

μήτε τι γείκει, “μάλα δηλαδή. χαὶ αἰτίαν τοῦ λόγου ἐπάγει τὸ, εἰδόσι γὰρ τοι ταῦτα μετ᾽ ᾿Αργείοις ἄγο- 

ρεύεις. περιττὸς γὰρ ὃ ἐν ἐπηκόῳ τῶν φίλων ἔπαινος, δεῖ δὲ πρὸς ἀγνοοῦντας ἐπαινεῖν, αὐτὸς οὖν 
Tta 
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Ὀδυσσεὺς iv ἀγνοοῦσι περιαυτολογῶν φησί" εἴμ᾽ ᾿Οδυσσεὺς “Παερτιάδης, ὃς πᾶσι δόλοισιν ἀνθρώποισι 
5o μέλω , καί pev κλέος οὐρανὸν ἵχει. ἐθέλει δὲ xe ὃ ἐν Ὀδυσσείᾳ Ποσειδῶν βωμὸν σχεῖν δι᾿ Ὀδυσσέως 

παρ᾽ ἀνθρώποις οἱ οὐκ ἴσασι ϑάλασσαν καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ Ποσειδῶνα ϑαλάσσιον. “Σημειοῦνται δὲ 
ἐνταῦϑα οἱ παλαιοὶ καὶ ὅτε ὃ σπουδαῖος ϑέλει μὲν εὐφημίαν, ovx ἀνέχεται δὲ αὐτῆς. Ὅτι δὲ φύσει χαί- 
ρουσιν. οἱ πλείους τοῖς εἰς ἑαυτοὺς ἐπαίνοις, δηλοῖ καὶ ὁ. μετὰ ϑάνατον στειανοῦσϑαι τὸν ἑαυτοῦ 
τάφον ἐθέλων τῆς διὰ μακροῦ χάριτος ἕνεκα, ἔτι δὲ καὶ ὁ μήτε χρυσὸν ἐν δόμοις αὐτῷ εἶναι ϑέλων 

μήτε Ὀρφέως κάλλιον ὑμνεῖν μέλος, εἰ μὴ ἐπίσημος εἴη τὴν τύχην. ὡς δὲ καὶ ἠρέμα φιλονεικούμενός τις 
ἀνέξεταί ποτε, καὶ ὃ Διομήδης μὲν ἐδήλωσέ που φϑάσας. παρίστησι δὲ αὐτὸ καὶ ὃ εἰπὼν, ἔλεγχ᾽ 
ἐλέγχου. ( Vers. 249.) "Ioréov δὲ ὅτι τε χρήσιμον ἐν τῇ ῥηθείσῃ γνώμῃ τοῦ ποιητοῦ εἰς μὲν τὸ, μή μὲ 
μάλ αἴνεε, τὸ, βάρος τι κἂν τῷδ᾽ ἔστιν αἰνεῖσϑαν λίαν" εἰς δὲ τὸ, μήτε τι νείχεν τὸ, τὰ σχληρὰ γάρ 1o 
τοι, κἂν ὑπέρδικ᾽ ij, δάκνει" xol ὅτι τὸ αἰνεῖν ὁμώνυμός ἐστι λέξις. ἐν γοῦν τῷ Αἰλίου Διονυσίου 
λεξικῷ γράφεται οὕτως" αἰνεῖν, τὸ ἀναδεύειν xoci ἀνακινεῖν χκριϑὰς ὕδατι φύροντα. Φερεχράτης" νῦν 
ἐπιχεῖσϑαι τὰς χριϑὰς δεῖ, πτίττειν, φρύγειν, ἀναβράττειν, αἰνεῖν. Παυσανίας δὲ ἐν τῷ κατ᾽ αὐτὸν 

60 ῥητοριχῷ λεξικῷ οὗ. διὰ "διφϑόγγου γράφων αἰνεῖν ἀλλὰ διὰ μόνου τοῦ ἃ διχρόνου φησὶν, ἀνεῖν ἐν 
ἐχτάσει ἔχει τὸ a. δηλοῖ δὲ τὸ πτίσσειν, ὡς ̓ Δριστοφάνης i ἐν Εἰρήνῃ δηλοῖ. καὶ Φερεχράτης δ᾽ ἔτι φησί" 

γῦν δ᾽ ἐπιχεῖσϑαι τὰς κριϑὰς δεῖ, πτίσσειν, φρύγειν, ἀποβράττειν, ἀνεῖν, ἀλέξαι, μάξαι. τὸ τελευ- 

ταῖον παραϑεῖναι. λέγει δὲ καὶ ὅτι διαφέρει τὸ πτίσσειν τοῦ ἀνεῖν. τὸ μὲν γὰρ πτίσσειν γίνεται, ἵνα 
τὸ πτισσόμενον ἀπολίποι τὸ πιτυρῶδες ἄχυρον, τὸ δὲ ἀνεῖν ἐπὶ ξηρῶν, ὥς περ χαρύων, ἵνα τὸ ἀχυρῶ- 
δὲς αὑτῶν περιχαὲν ἀφαιρεϑείη. ὅτι δὲ ἐκ τοῦ πτίσσειν καὶ ἀνεῖν τῶν εἰρημένων ἡ πτισσάνη σύγκειται, 

ϑ0ϑὲν τῇ à ῥαψῳδίῳ * 'προγέγραπται. ἐν ἄλλοις δὲ φέρεται χαὶ ταῦτα" αἰνεῖν. τὸ ἀναβράττειν ἀληλεσμένον 20 
σῖτον. χαὶ πτισσάνη παρὰ τὸ πτίσσειν. καὶ αἰνεῖν. οἱ δὲ, τὸ ἀναποιεῖν ταῖς χερσὶ τὸν σῖτον ὕδατι ῥά- 
γαντας. ἴσως δὲ ἀπὸ τοῦ ὡς εἴρηται πτίσσειν γίνεται καὶ πίσον τὸ ὄσπριον, 0 καὶ πίσσος λέγεται. Ὅτι 
δὲ φαμὲν αἰνεῖν xal τὸ συγκατατίϑεσθαι, ὃ δὴ καὶ συναινεῖν λέγεται. xoi ἄλλως δὲ αἰνεῖν κατ᾽ εὐφη- 
μισμοῦ σχῆμα τὸ ἔῤῥειν ἐᾶν, ὡς τὸ, vij. ὀλίγην αἰνεῖν, ἀντὶ τοῦ ἔῤῥειν ἔα τὴν μιχρὰν νῆα, οἶδεν 

ἡ ὀρϑὴ μάϑησις. (Vers. 251.) Ὅτι τὴν ὥραν ὑποδεικνὺς Ὅμηρος, καϑ' ἣν οἱ ᾿Ελληνιχοὶ σχοποὶ 
στέλλονται, φησίν" ἀλλ᾽ ἴομεν, μάλα γὰρ νὺξ ἄνεται, ἐγγύϑιε δ᾽ ἠώς. (Vers. 252.) Εἶτα καὶ ἄλλως 
τὸ αὐτὸ φράζων φησίν: ἄστρα δὲ δὴ προβέβηκεν. εἶτα καὶ πλατύτερον ἐφερμηνεύων φησίν" παρῴ- 
χῆχεν δὲ πλέων νὺξ τῶν δύο μοιράων. τριτάτη. δ᾽ ἔτι μοῖρα λέλειπται. Σημείωσαι δὲ ὅτι ἐν τούτοις 
μίαν ἔννοιαν τετραχῶς μετεποίησεν Ὅμηρος. εἰπὼν γὰρ, μάλα νὺξ ἄνεται ἤγουν τελειοῦται j ἐπήγαγε 
διασαφητιχῶς, πέρα δὲ δ᾽ ἠὼς, εἶτα ὁμοίως, ἄστρα δὲ δὴ προβέβηκε, xal πάλιν, παρῴχηχε δὲ καὶ 3o 

10 ἑξῆς. οὕτω. πολυτελὴς * ἐν πολλ οἷς τὴν φράσιν ἐστὶν, ἐν καιρῷ μέντοι οὐχ αἰδεῖται καὶ ταὐτολογῶν ἀπα- 
ραποιήτως. μετ᾿ ̓ὀλίγα τοίνυν τὸ, ὅπλοις ἐνὲ δεινοῖσιν ἐδύτην, δὲς λέγει, δηλῶν ὅτι πῇ uiv ποιχιλτέον 

τοὺς λόγους Σ πῇ δὲ τὰ αὐτὰ “λαλητέον. ( Vers; 253.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τριφύλακτον χατὰ τοὺς πα- 

λαιοὺς ὃ. ποιητὴς βούλεται ξένα τὴν γύχτε;, ὃ ἐστι τριῶν. 'φυλαχῶν. τριμερῇ ποιῶν αὐτὴν. χαϑὰ καὶ 
τὴν ἡμέραν, ὅτε εἴπῃ" ἔσσεται ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον npe: Ὅρα δὲ καὶ ὅτι φιλοσοφεῖ χανταῦϑα ὃ πο- 

λυμήχανος, ὃ 0 ἐν Ὀδυσσείᾳ Πλειάδας ὃ ὁρῶν χαὶ 'γάδας καὶ τὰ ἑξῆς ὃ ἄστρα, καὶ ἐκ τῶν ὑπὲρ γῆν νυκτερινῶν 
ζωδίων τὴν ὥραν χκαταμανϑάνει, xal ἐκ βαλβίδων, ἃ 0 φασιν, αὐτῶν τὴν σοφίαν ἐχφαίνει, δι᾿ ἣν αὐτὸν 

ὃ Διομήδης ἑταιρίξεται, ἔτι δὲ φιλοσοφεῖ, χαὶ ὡς κυκλοφορίαν οὐρανοῦ ὑποδηλῶν ix τοῦ τὰ μὲν ἂνί- 

σχειν τῶν ἄστρων, τὰ δὲ καταδύεσθαι. ὃ δὲ νοῦς τοῦ. χωρίου ἀμφίβολός ἐστι κατὰ τριπλῆν. ἔννοιαν. 
ἄδηλον γὰρ εἶτε τῶν δύο μοιρῶν τὴν πλέω μοῖραν παρῴχηχεν ἡ νὺξ, ὡς λείπεσθϑαί τι καὶ αὐτῶν τῶν 40 
δύο μοιρῶν xci τὸ ὅλον τριτημόριον, ἢ αἱ δύο ὅλαι μοῖραι παρῴχοντο. καὶ σὺν αὐταῖς μέρος τι χαὶ τῆς 
τρίτης, ὡς μὴ ὅλην αὐτὴν περιλείπε σϑαι, ἢ παρῴχηκε τὰ πλέω, ἤγουν νὺξ μόνων. τῶν δύο μοιρῶν; 

δοιτὸ. δὲ ἔλαττον, Ἀτουτέστιν ἡ ὅλη τρίτη μερὶς, λέλειπται. Τὸ δὲ πλέω. εἰ uiv δίχα τοῦ Y γράφεται, δηλοῖ 

ἂν, ὡς ἡ νὺξ κατὰ πλέω μοῖραν τῶν δύο παρῆλϑεν, 1 ἢ χαϑ' ὑπερβατὸν, ὅτι ἄστρα τὰ πλέω τῶν ἀφ᾽ 
ἑσπέρας ὑπὲρ γῆν ὄντων τὰ τῶν δύο μοιρῶν ᾧχετο. εἰ δὲ μετὰ τοῦ v γράφεται, λέγει ἂν ὅτι παρῴχετο 

πλέων νὺξ τῶν δύο μοιρῶν. ἄριστος δὲ κατασχύποις ὃ τοιοῦτος καιρὸς, ὅτε εἰχὸς ἐχφροντίζειν τοὺς τῶν 721 
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ἀπεναντίας φύλακας καὶ ἀνίεσϑαι. διὸ συγκροτῶν Ὅμηρος τὴν τοιαύτην β βουλὴν ποιεῖ xai τοὺς Τρῶας 

τηνιχαῦτα βουλευσαμένους € ὅμοια, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς φανήσεται. (Vers. 251.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτε τε τὸ ἴομεν 

ἐνεστῶτος ὁριστιχοῦ δίκην συστέλλει. τὴν παραλήγουσαν, xoi ὅτι τοῦ νὺξ ἄνεται, O- ἐστι τελειοῦται, 

διασαφητικὸν ἐστι τὸ, ἐγγύϑι δὲ ἠὼς, ἤγουν ὄρϑρος, καὶ ὅτι πρωτότυπον τοῦ ἀνύω τὸ ἄνω κείμενον 
καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ, καὶ ὅτι Ὅμηρος μὲν, ὡς ἐν ῥητοριχῷ εὕρηται λεξιχῷ, τῶν δύο φησὶ, ἀκολούϑως δη- 
λαδὴ τῇ .4τϑίδι καὶ τῇ κοινῇ. "leveg δὲ γενικὴν μὲν δυῶν, δοτιχὴν δὲ δυσὶν, ἀφ᾽ ἧς τὴν δύεσιν Αἰο- 
λεῖς ἐπεξέτειναν. ἔτι Ὅμηρος τῶν ᾿Αττιχῶν δύω λεγόντων ἐπὶ δυϊκῆς σχέσεως καὶ τὴν πλαγίαν δυοῖν ἀπο- 

διδόντων, ἔστι δὲ ὅτε xal δυεῖν, ἀλλ᾿ αὐτὸς οὐ μεταβάλλει τὰς πτώσεις, ἐπεὶ μηδὲ τὼ δύω δυϊκῶς χρῆ- 
TOL, ἤγουν κατὰ καναλογίαν δυϊχοῦ τελιχοῦ, ἀλλὰ ποιητιχῶς χατὰ ἐπέχτασιν μέτρου. οὐ γὰρ μόνον 30 
᾿Ατρείδα φησὶ, δύω κοσμήτορε λαῶν, καὶ, vis δύω ἹΜέροπος Περκωσίου", καὶ, ἐν δὲ δύω ποίησε πόλεις, 
x«l, δύω χρυσοῖο τάλαντα, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ γενικῆς χρῆται τῷ δύω" πέτρη τε ξύνεσίς τε δύω ποταμῶν 
ἐριμύχων, καὶ ἐπὶ δοτικῆς" δινωτὴν φορέεσχε δύω κανόνεσσ᾽ ἀραρυῖαν. λέγει δὲ τὸ αὐτὸ λεξιχὸν 
καὶ ὅτι τὸ δυοῖν καὶ ἐπὶ δοτικῆς παρὰ ᾿Δττικοῖς, οἷον, δυοῖν γυναικοῖν εἷς ἀνὴρ οὐ στέργεται. ἐν 
ἑτέρῳ δὲ τόπῳ φησὶ καὶ ὅτι δύο xol ἐν τῷ ὦ, δίω ἤγουν δύο διὰ τοῦ ὃ μιχροῦ, xci δύω κατὰ ἔχτα- 
σιν ᾿Δττιχοὶ λέγουσιν ἑκατέρως, δυοῖν δὲ ἐπὶ γενικῆς καὶ δοτικῆς, τὸ δὲ δυεῖν σπάνιον παρὰ τοῖς 
παλαιοῖς, ἔστι δ᾽ ὅμως παρὰ Θουκυδίδῃ. λέγουσι δὲ καὶ τῶν δύο xai τοῖς δύο. τὸ δὲ δυσὶ βάρβα- 
ρόν φησι καὶ κατὰ χρῆσιν ᾿Δττικὴν καὶ κατὰ λόγον γραμματιχόν. λέγει δὲ καὶ ὅτι νεωτέρων τὸ γράφειν 
δυεῖν" οὐδὲν γὰρ δυϊχὸν εἰς &v λήγειν φασὶν οἱ ἀναλογικοί, Ὅμηρος δέ, φησι, eni μὲν ὀρϑῆς δύο 

λέγει, οὕτω" δύο δ᾽ αἰὲν ἔχον πατρώια ἔργα; ἐπὶ δὲ γενικῆς, τῶν δύο μοιράων, ἐπὶ δὲ αἰτιατικῆς» 
τὰς δύο χαλχείας, ἐπὶ δὲ χκλητικῆς κατὰ ἔλτασιν, δεῦτε δύω μοι ἕπεσϑον. *( Vers. 254. sqq.) Ὅτι áo 
ταὐτολογεῖ καὶ ἐνταῦϑα. εἰπὼν ἐν δυσὶ τόποις, ὡς καὶ προεδηλώϑη, τὸ ὅπλοις ivi δεινοῖσιν ἐδύτην, 

0 ἐστιν ὁπλίσϑησαν. οὕτω δὲ δὶς ἐρεῖ καὶ τὸ, ἀμφὶ δέ οἱ χυνέην κεφαλῆφιν ἔϑετο. τοῦτο δὲ παραφρά- 
σᾶς μετ᾽ ὀλίγα παρεποίησεν ἐξ αὐτοῦ τὸ, ̓ Οδυσσῆος πύχασε κάρη ἀμφιτεϑεῖσα. γέγονε δὲ καὶ νῦν 5 ταὺ- 
τολογία ἢ πρὸς ἔνδειξιν σχεδιασμοῦ, ἢ διότι Ao n ὡς οὐκ ἐξ ἀνάγκης μεταποιεῖν χρὴ τὰ φρα- 
σϑέντα χαλῶς. Καὶ ὅρα τὸ ἐδύτην, οὗ καϑ' ὁμοιότητα Ἀγρητέον καὶ τὸ, δυσμενέων δῦναι στρατὸν, xat, 50 

καταδῦναν Τρώων ὕμιλον, ἵνα ὥς πὲρ τὰ ὅπλα, οὕτω καὶ οἱ πολέμιου χύκλῳ ἀμπέχωσι τὸν ἀριστέα καὶ 

οἷον ἐνδύωσι. ταῦτα δὲ συντελεῖ καὶ εἰς τὸ, Aatvov ὃ ἕσσο χιτῶνα. ὡς γὰρ δύεταί τις ὅμιλον Τρώων zai 
πόλιν Τρώων χαὶ ὅπλα, οὕτω xci λίϑους, ὧν ἐντὸς γίνεται. Ὅρα 02 καὶ ὅτι ἐπὶ πολεμικῶν τευχέων 

χαὶ νῦν τὰ ὅπλα κεῖται, δεινὰ λεχϑέντα, ὡς δεινοῦ πολέμου ὕργανα ὄντα, πρὸς διαστολὴν ἑτεροίων 

ὅπλων τῶν καϑ' ἑτέρας τέχνας, ὧν τὰ ὅπλα οὐχ᾽ οὕτω δεινά. Ὅρα δὲ ὡς τὴν τῶν ὕπλων “δεινότητα, 60 
οἷον ἐγάνωσε γλυχύτητι χάλλους τοῦ ix τῶν παρίσων, ἅ πέρ εἰσε τὸ, ὅπλοισι δεινοῖσι. (αν. 271.) 

Τὸ δὲ, πύχασε κάρη. ἀμφιτεϑεῖσα , διαστέλλει καὶ αὐτό. ἔστι y&Q E ἑτέρα. τις xvvij, οὐ πυχάζουσα 

πολέμου νόμῳ χάρη. , ἀλλὰ πρὸς ἑἕτεροίαν διεσχευασμένη φυλαχὴν, ὁποία τις καὶ παρὰ “Σοφοκλεῖ 8803 

τῷ, ἡλιοστερὴς xvi; πρόσωπα Θεσσαλίς μεν ἀμπέχει, ὃ ἐστι σχέπει τὴν αὐτῆς κεφαλὴν χυνῇ σκιά- 

ξουσα τὸν ἥλιον, ὡς μὴ χαταχαίνειν τὸ πρόσωπον. εἴη δ᾽ ἂν ἴσως αὕτη κατὰ τὸν παρ᾽ Hoo ἀσκχη- 

τὸν πῖλον, πλὴν ὅσον ἐχεῖνος uiv κοινότερον ἐπινενόηται, iva ὄμβρος οὔατα μὴ καταδεύη. ταύτην δὲ 

ὡς ἐξαίρετον ἐσκεύαζον Θετταλοὶ κατὰ "ἡλίου χαίοντος πυκάζουσαν, ὃ ἐστι σχέπουσαν. ἐπὶ τοιαύτης γὰρ 

σημασίας τὸ πυκάζειν κυριολεκτεῖται. * ( Vers. 256, sqq.) Ὅτι καὶ τὸν ὁπλισμὸν τῶν κατασχόπων παρα- 10 

διδοὺς" Ὅμηρος, ἵνα καὶ δι᾽ αὐτοῦ ποικιλίαν χρησίμην ἐνυφάνῃ τῇ ποιήσει, ἄλλως τε καὶ διὰ παρενϑέ- 

σεως δὲ ἱστοριῶν φησὶ , ὅτι τῷ Διομήδει piv: ὁ Θρασυμήδης ἔδωκε φάσγανον ἄμφηκες, τὸ δ᾽ ἑὸν παρὰ 

vni λέλειπτο, καὶ σάκος, “ἀμφὶ óé: οἱ χυνέην χεφαλῇφιν ἔϑηκε ταυρείην, ἄφαλόν τε χαὶ ἄλοφον, 

ἣ τε χκαταῖτυξ κέκληται, ῥύεται δὲ κάρη ϑαλερῶν αἰζηῶν. Μηριόνης δ᾽ Ὀδυσὴιν δίδου βιὸν ἠδὲ φαρέ- 

τρην καὶ ξίφος, ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κειραλῇφιν ἔϑηκχε, ῥινοῦ ποιητὴν, ἤγουν πεποιὴ "μένην" ἐχ δέρματος" 20 

πολέσι δ᾽ ἔντοσϑεν ἱμᾶσιν ἐντέτατο᾽ στερεῶς, ἔχτοσϑεὲ δὲ λευχοὶ ὀδόντες ἀργιύδοντος ὑὸς ϑαμέες ἔχον 

ἔνϑα καὶ ἔνϑα, εὖ καὶ ἐπισταμένως, μέσσῃ δ᾽ ἐνὶ πῖλος ἀρήρει. τήν ῥά: ποτ᾽ iE ᾿Ελεῶνος ᾿“μύντορος 'Üo- 

μενίδαο ἐξέλετο «Αὐτόλυκος, πυκινὸν δόμον ἀντιτορήσας, Σ᾽ κάνδειαν δ᾽ ἄρα δῶκε Κυϑηρίῳ ᾿Αμφιδάμαντι. 
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᾿ζμφιδάμας δὲ τῷ Κρητιχῷ MoAo δῶχε ξεένηζεον εἶναι" αὐτὰρ ὃ, τουτέστιν ὁ Moog, Μηριόνῃ δῶχεν ᾧ 

20 παιδὶ, τουτέστι τῷ ἰδίῳ υἱῷ, φορῆναι" δὴ τότ᾽ Ὀδυσσῆος πύκασε χάρη ἀμφιτεϑεῖσαν, ἤγουν nv*ai- 

γῶς καὶ στερεῶς ἐκάλ ὑψε τὴν τοῦ ἥρωος κεραλήν. Καὶ ὅρα καινὴν τινα περιπέτειαν πράγματος, πυχά- 
ζει γὰρ νῦν προγονικὴ περικεςραλαία τὴν ᾿Οδυσσέως κεφαλὴν, ἐλϑοῦσα διὰ πολλῶν, ἣν πάλαι μὲν 

ὁ χλέπτης πάππος «Αὐτόλυκος ὑφείλετο, νῦν δὲ ὃ Μηριόνης εἶχε κτησάμενος ἐκ διαδοχῆς. Ὅρα δὲ καὶ 
ὡς, χκαϑά mov τὸ τοῦ βασιλέως γενεαλογιχῶς ἐξέϑετο σκῆπτρον, οὕτω χἀνταῦϑα τὴν τοῦ Μηριόνου 
κυνέην, xoi ὅτι, ὥς πὲρ ἐκεῖ τῇ λέξει τοῦ ἔδωκεν ἐπλεόνασεν, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα διὰ τὸ καίριον, καὶ 
ὅτι ποικιλίαν ἱκανὴν καὶ ὁ παρὼν ἔχει τόπος, ὡς εἴρηται, τόπους τε ἐχτιϑεὶς, TOv" Ελεῶνα, τὴν Xxav- 
δειαν, τὰ Κύϑηρα, καὶ ἡρωικῶν μεμνημένος προσώπων, καὶ περικεφαλαίας διαφόρους ἐχτιϑεὶς, ὧν 
ἡ ἑτέρα ξενίζουσα, καὶ οὕτως ἀνεγείρας τὸ τῆς ἀφηγήσεως ὕπτιον, καὶ τὸν ἀχροατὴν ἀφυπνίσας οἷον εἰς 10 
ἐναγώνιον. καὶ οὕτω μὲν ταῦτα. τοῦ δὲ χωρίου τὰ κατὰ μέρος τοιαῦτα. (Vers. 256.) Φάσγανον μὲν ἀναγ- 
χαίως ἤτοι ξίφος, ὡς Ὅμηρος ἑρμηνεύει, ἑκάτερος τῶν κατασκόπων λαμβάνει ἐκ φυλάκων, βιὸν δὲ μόνος 

ἀρ Ὀδυσσεὺς, ὡς προμηϑὴς τοῦ μέλλοντος "χαὶ εἰδὼς αὐτὸν μάλιστα χρήσιμον ἐν τοῖς κατὰ νύχτα δόλοις. 
ὁ γὰρ Διομήδης ἴσως ἀπαξιοῖ τὸ ἑχηβόλον ὅπλον οἷα σταδαῖος ὁπλίτης καὶ ἀγχέμαχος. εἰ δὲ δειλιῶν 
Ὀδυσσεὺς τόξον χειρίζεται, χαϑὰ τινες ἐσημειώσαντο, ἐκείνοις ἂν εἴη τοῦτο γνωστόν᾽ ὅτι δὲ xoi προ- 
κατασχευὴ τοῦτο τῆς ἐν Οδυσσείᾳ τοῦ ἥρωος τοξείας, ὡς καὶ ὀϊστεύειν εἰδότος εὖ μάλα, καϑὰ καὶ αὖ- 
τός φησί που περὶ ἑαυτοῦ, σεσημείωται καὶ αὐτὸ τοῖς παλαιοῖς. ἀλλότρια δὲ περιδύονται ὅπλα πιϑανῶς 
οἱ σκοποὶ, ὅτι μὴ ἤδεισαν εἰς κινδυνῶδες ἔργον σταλήσεσϑαι οἷα κατάσχοποι, ἀλλ᾽ ὡς εἰς βουλὴν ἐξήε- 
σαν. (Vers. 257.) Ev δὲ τῷ, καὶ σάκος, προσυπαχουστέον, ὡς τὸ ἑὸν παρὰ νηὶ λέλειπτο. καϑὰ γὰρ τὸ 
φάσγανον, οὕτω καὶ τὸ σάκος ἐλείφϑη ἐν ταῖς ναυσί. Τὸ δὲ, κυνέην ταυρείην, φράσιν ἔχεν ἀφελείας ἀρ- 20 
χαϊκῆς. οὔτε γὰρ ἡ κυρίως xvvén ταυρείη ἂν εἴη, οὔτε ἢ ταυρείη κυνέη, ὅτι μηδὲ ταὐτὸν ταῦρος καὶ κύων. 
ὑπάγεται γοῦν καὶ τὸ τοιοῦτον τῷ σχηματισμῷ τοῦ νέχταρ ἐφνοχόει, καὶ, ἵπποι ἐβουκολοῦντο, καὶ τῶν 

ὁμοίων, περὶ ὧν ἐν ἄλλοις εἴρηται. ᾿Ιστέον à2 i Urt, καϑάπερ ἡ 7 μὲν περικεφαλαία y: ἑνικόν TL ὄνομα, εἰδικὸν 723. 
δὲ ἡ κυνέῃ, Juss bou τῆς ἀπὸ χαλκοῦ ὡς αὑτὴ ἀπὸ χυνείας οὖσα δορᾶς, οὕτω διὰ τὸ πολὺ καὶ 

5o ἀρχαῖον τῆς "χρήσεως ὡς εἰς γένος μὲν ἡ χυνέη ἀπετάχϑη. εἴδη δὲ αὐτῆς ἡ ἐνταῦϑά τε ταυρείη καὶ 
ἡ ἀλλαχοῦ ἱχκτιδέη κυνέη καὶ ἡ ἐν Ὀδυσσείᾳ αἰγείη κυνέη καὶ ἣ πρὸ βραχέων δηλωϑθϑεῖσα ἡλιοστερής. ἡ δὲ 
τοιαύτη φράσις καὶ πολυμάϑειαν ἔχει. δηλοῖ γὰρ ὡς καὶ ταύρου δορὰ καὶ ἴκτιδος καὶ αἰγὸς περιχεφα- 
λαίαν ἀπαρτίζειν δύναται, καϑὰ τὴν ἀρχὴν xol ἡ τοῦ κυνός. TO δὲ, κεφαλῆφιν ἔϑηχεν, ἀφελῶς μὲν 
ἔχει , ὡς μὴ τοῦ Διομήδους αὐτὴν φορήσαντος, ἀλλ ἑτέρου ϑεμένου αὐτῷ περὶ τὴν κεφαλὴν εὐτυχεῖ 
0 φασι χειρὶ, ὃ δὴ καὶ ἐπὶ Ὀδυσσέως γίνεται. ἀρχὴ δέ ἐστι τοῦ τὴν κυνέην περικειραλαίαν λέγεσϑαι. 30 

( Vers. 258.) "Agaiov δὲ xai ἄλοφον ταυρείην ὃ Διομήδης φορεῖ, ὡς ἄν, φασι, ἔχοι λανϑάνειν. οὐ 
μόνον γὰρ ἁλαμπὴς ] τοιαύτη , ἀλλὰ xci χϑαμαλὴ, ὡς μὴ ἔχουσα λόφον ἤτον τρίχωσιν. διὸ καὶ καταῖ- 

TvÉ χαλεῖται παρὰ τὸ χάτω τετύχϑαι. ἡ δὲ ἄφαλος, ἧς ἡ ἄρχουσα ἐχτείνεται, κατὰ τὸ ἀκάματος καὶ 

ἀϑάνατος εἴη ἂν, qe & o ἀνάγχης καὶ ἄλοφος. φάλος γάρ ἐστι μικρὸς ὀμφαλὸς, οὗ ἐχδεῖται ὃ λόφος. 

οἱ δὲ περὶ ̓Απίωνα καὶ ᾿Ἡρόδωρον οὕτω φασί" gor, ὀμφαλοὶ ἀσπίσι μικραῖς gragonindiq; καὶ xay- 
60 ται κατὰ τὸ μέτωπον, ὑπερέχοντες τῶν ὀφρύων, ἀποσχιάζοντες τὴν τοῦ ἡλίου " αὐγὴν, οἷαι τῶν Πᾳαλ- 

λαδίων καὶ τῶν Κορυβάντων αἱ Ἐῤραδεξι δηλοῖ δὲ καὶ Ὅμηρος λέγων" τὸν δὲ ἔβαλε κόρυϑος φάλον, 
ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε. Τὸ δὲ καταῖτυξ συστέλλει τὴν λήγουσαν κατὰ τοὺς παλαιοὺς, χαϑὰ χαὶ τὸ κῆρυξ. 
᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι διάφορα περικεφαλαιῶν εἰσὶν εἴδη, ὡς καὶ προείρηται, παρὰ τῷ ποιητῇ, οἷον ἡ τρυ- 
φάλεια, 7 ἀμφίφαλος, 7 τετράφαλος, D πρὸ μικροῦ ῥηϑεῖσα στεφάνη; ἡ νῦν λεχϑεῖσῃ καταῖτυξ, ἔτι áo 
δὲ καὶ ἢ ὡς ἂν εἴποι τις ὀδοντωτὴ, i ἥτις τὴν τοῦ Ὀδυσσέως ἐπύχασε χεφαλὴν, dt μὴν καὶ ἡ τὸν 46- 

ϑοάλωνα σχεπάσασα κτιδέη κυνέη, χαὶ ἢ κυρίως λεγομένη κυνέη, καὶ ἡ ταυρείη, ᾿χαὶ ἡ αἰγείη» καὶ 
ἡ ἁπλῶς δινοῦ τινὸς ποιητή. Τινὲς δὲ καὶ τὴν ῥηθεῖσαν Xxavóuav περικεφαλαίας εἶδος ἐνόησαν. τὸ 
δ᾽ ἐστὶν οὐ τοιοῦτον, ὡς ῥηϑήσεται. ( Vers. 239. ) To δὲ, ῥύεται κάρη» ἕπαινος μέν ἐστι niguegia- 

λαίας, εἴληπται δὲ πρὸς ἀχρίβειαν ἐννοίας, ἵνα μὴ τις οἴοιτο τὴν ταυρείην ἀλυσιτελῆ διὰ τὸ ix δέρμα- 

τος πεποιῆσϑαι. Τὸ δὲ, ϑιαλερῶν αἰζηῶν, εἰς ἔνδειξιν πρόσκειται τοῦ νέοις πρέπειν τὸν πόλεμον, οἷς 

^ 
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xal κλέος τὸ ἐν μάχῃ πεσεῖν, ὥς ποῦ ἐν τοῖς ὕστερον ὃ Ὁμηρικὸς ῥητορεύσει Πρίαμος. ὅϑεν xci ὁπλό- 
τερον ἡ ποίησις τὸν νέον λέγει, ὡς ὕπλοις προσήκοντα. C Vers. 262.) Τὸ δὲ ϑαλερῶν ἔοιχε πρὸς δια- 

στολὴν εἰρῆσϑαι τῶν μηκέτι τοιούτων, ἀλλ ἤδη φϑινόντων, οἷος ὁ παρὰ “Ἡσιόδῳ τεσσαραχονταετὴς 
αἰζηός. Ἱὸ δὲ, ῥινοῦ ποιητὴν, ἐπίτηδες διὰ λόγου ποικιλίαν ἀσαφῶς ἔχει. ἡ μὲν γὰρ ταυρείη ὡρισται 

οἵου δέρματος, αὕτη δὲ οὐ δηλοῦται ποίου ἐστὶν, οἱ δὲ ἔντοσϑεν αὐτῆς ἱμάντες ov; οὕτω διὰ τὸ δυσ- 
διάλυτον ἦσαν ety ἀλλ᾽ ἵνα μᾶλλον συνδέωσι τοὺς ἔχτοσϑεν χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν ὀδόντας, τῶν 

ἄχρων ἐνιεμιένων ἐντὸς, εἰς ὃ xol χρεία ἦν τοῦ ὡς εἴρηται εὖ καὶ ἐπισταμένως ἔχειν, Fo μὲν ἐρειδο- 10 
μένων ἐγγὺς ἀλλήλων τῶν ὀδόντων, ἐντὸς δὲ δεσμουμένων στερεῶς. (Vers. 465.) Τὸ δὲ, λευχοὶ ὀδόν- 
τὲς ἀργιόδοντος ὑὸς, ἔχει ἀδολεσχίαν τινὰ σχεδιαστικήν. ἤρχεν γὰρ ἢ λευχοὺς ὀδόντας εἰπεῖν ὑὸς 
ἢ ὀδόντας ἀργιόδοντος ὑός. εἰ γὰρ λευκοὺς ὀδόντας ἐῤῥέϑη ὃ ὑς ἔχειν, περιττῶς ἀργιόδους πάλιν ἐλέ- 
χϑη, καὶ εἰ ἀργιόδους. παρέλκει τὸ λευχοὺς ém αὐτοῦ τοῦ ὀδόντας εἰπεῖν. δοκεῖ δὲ ὅμως εἰρῆσϑαι τὸ 
λευκοὶ ὀδόντες πρὸς ἑρμηνείαν τοῦ ἀργιόδοντος ὑὸς διὰ σαφήνειαν πλείονα. δῆλον δὲ ὅτε καινή τις ἦν 

ϑέα ἡ τοιαύτη κυνέη στεγανουμένη ὀδόντων πυκνότητι καὶ τῇ ἐκεῖϑεν λευκότητι γεγανωμένον στίλβουσα xai 
τῷ ἀσυνήϑει ἐκπλήττουσα. ( Vers. 265.) Ὃ δὲ περὶ μέσην αὐτὴν ἡρμοσμένος πῖλος ἐκώλυε τὰ τῶν ὁδόν- 
των ἄκρα ἐντὸς προχύπτοντα λυπεῖν τὴν χεφαλήν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτε πάσῃ μὲν περικεφαλαίᾳ κατὰ 
τοὺς παλαιοὺς συμβέβηκε πῖλον ἔχειν ἐντὸς, οἱ δὲ νεώτεροι ὡς ἴδιόν τι ἀκούσαντες ἐνταῦϑα τὸ τοῦ πίλου 
ἔπεισαν τοὺς ζωγράφους πιλίον περιτιϑέναι τῷ Ὀδυσσεῖ. καὶ τοῦτο πρῶτος, φασὶν, ἐποίησεν "AnoAA0- 
δωρος ὃ σχιαγράφος. Τὸ δὲ, εὖ καὶ ἐπισταμένως, τῆς αὐτῆς μὲν ἐννοίας εἰσὶ, φιλοσοφώτερον. δὲ τοῦ 

ἐπισταμένως ἐ ἐστὶ τὸ εὖ. δῆλον δὲ ὅτι τὸ εὖ τῶν τεχνιτῶν τὸ ἐπισταμένως ἐστὶν ἤγουν τὸ ἐπιστη "μόνως 20 
ἐνεργεῖν, (Vers. 266.) Περὶ δὲ ̓ ᾿Ελεῶνος καὶ ᾿Δμύντορος καὶ ἐν τῇ πρὸ ταύτης uiv ῥαψῳδίᾳ εἴρηται. 
viv δὲ ἀναμνηστέον ὡς ἐν βραχεῖ ; ὅτι ̓ Ελεὼν μὲν τόπος Βοιωτίας; ὡς ἐν τῷ καταλόγῳ γέγραπται; 
4duvvroo δὲ Ορμενίδης ὁμώνυμος τῷ πατρὶ τοῦ Φοίνικος. τινὲς δὲ τοῦτον αὐτὸν ἐχεῖνον εἰναι ἐνόμισαν. 
δῆλον δ᾽ ὅτι ὅϑεν 0 ̓ Δμύντωρ, ἤγουν ἐκ τοῦ ἀμύνειν, ἐκεῖϑεν xoi ὃ παρὰ τοῖς ὕστερον Auvvrag καὶ 
ὁ ᾿Δμυνίας τὰ χύρια, ἔτι δὲ καὶ ὃ ἀμυνίας ϑυμὸς παρὰ τῷ χωμικῷ. (Vers. 267.) «Αὐτόλυκος δὲ, 
υἱὸς ᾿Βρμοῦ καὶ Τηλαύγης ϑυγατρὸς “Εωσφόρου, δῶρον ἔχων παρὰ vov πατρὸς Ἑρμοῦ, οἷα ἐφόρου τῆς 
κλεπτικχῆς, οὐ, μόνον τὸ κλέπτειν ἀλλὰ καὶ τὸ ἀμείβειν τὰς τῶν κλεπτομένων ζῴων ἰδέας. ᾿Αντιτορῆσαι 
δὲ τὸ μὴ ἁπλῶς ἀλλ ἀντιχρὺ καὶ, ὡς εἰπεῖν, διαμπὰξ τρυπῆσαι. καὶ ἔστι TO τορῆσαι πρωτότυπον τοῦ 
τρῆσαι, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ τρύειν, ὅϑεν ἡ τρυτάνη καὶ τὸ τρύπανον. ὡς δὲ κλέπτης ὁ «Αὐτόλυκος, καὶ ὡς 
πανουργότερος αὐτοῦ ὁ Σίσυφος, καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν δεδήλωται" ἀφ᾽ ὧν ἀμφοτέρων δοκεῖ 
συμβολήν τινα σχεῖν πανουργίας ὁ Ὀδυσσεύς. εἰ δὲ ὃ τοιοῦτος Αὐτόλυκος παραχινδυνεύσας εἰς χλοπὴν 

ῥινοῦ ποιητὴν ἐνοσφίσατο κυνέην, συλλογιστέον ἀξίαν ἐχείνην λόγου εἶναι πολλοῦ. διὸ οὐκ εἶπεν ὡς ὑφ εἰ- 
λεῖτο, λέξις δὲ αὕτη κυριολεκτουμένη ἐπὶ χλεπτῶν, καϑὰ καὶ τὸ ὑφαιρεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἐξείλετο αὐτὴν, $0 
ὅ ἐστιν ὡς ἐξαίρετόν τι ἔλαβε. ( Vers. 268.) Τὸ δὲ Σχάνδειαν λείπεται προϑέσεως, ἵνα ἢ κατὰ Xxav- 
δειαν. τινὰ δὲ τῶν REO ἀντιγράφων xol οὐ πάνυ ἀκριβῶν “Σ κανδείᾳ γράφουσιν ἀντὶ τοῦ ἐν Xxav- 
δείᾳ. ἔστι δὲ ἡ Σκάνδεια ἐπίνειον Κυϑήρων κατὰ τὸν τὰ ἐϑνικὰ γράψαντα, καϑ' ὃ ὁμοιότητα τοῦ Apa, 

704 ἣν ὃ αὐτὸς ἐπίνειόν φησι περὲ τὸ Βυζάντιον. Τὰ δὲ Κύϑηρα γῆσος, φασὶ, πρὸς τῇ Κρήτῃ, ἔχουσα 

πόλιν ὁμώνυμον, ἀπὸ τινος Κυϑήρου χληϑεῖσαν" ἧς παρώνυμος; ὡς ἀλλαχοῦ δηλοῦται, δοκεῖ εἶναι 
καὶ ἡ Κυϑέρεια. ἱστορεῖται δὲ καὶ Πορφυροῦσα ἡ. τοιαύτη νῆσος ποτὲ χληϑῆναι διὰ τὸ κάλλος τῶν ἐν 

|o αὐτῇ πορφυρῶν, xai ἔστι πιϑανὸν τὸν Κυϑιήριον ἄνδρα τῷ ἐκ τῆς ἐγγὺς Κρήτης νήσου MÀ δοῦναι 

4o ξένιον. ὁ δὲ Μόλος τὸ κύριον ἐκ τοῦ μολεῖν γίνεται, ὅϑεν καὶ ὃ μούλιος, καὶ δηλοῖ τὸν ὁρμητικόν. ἐπὶ 

| μέντοι τοῦ κατὰ μάχην. μώλου ἄλλος λόγος ἐχτείνει τὴν παραλήγουσαν. Φ (πὰς 270.) Τὸ δὲ φορῆναι 

| ὡς ἐχ τοῦ φοραίνω ) φόρημι γίνεται, προείρηται. ἄτριπτον δέ ἐστι γραφῇ πεζῇ. συνηϑέστερον δὲ αὐτοῦ 
τὸ φορεῖν χαὶ ἔτι πλέον ὦ φέρειν, ἐξ ov φορὰ χαὶ φόρος καὶ φορὸς, ἀφ᾽ ὧν τὸ φορῶ, οὐχ ἐχτεῖνον 

οὐδ᾽ αὐτὸ τὴν ἄρχουσαν, Ἀῶς περ οὐδὲ τὸ τρέμω τρόμος τρομῶ, ἐξ οὗ τὸ τρομέοντο, χατὰ τὸ τρέπω 4o 

τρόπος τρώπώ; ot στρόφος στρωῶ διὰ τὸ μηδὲ αὐτὸ συζυγίας δευτέρας. εἶναι, ἔτι τὸ μὲν qoguvas 

μονάξε καὶ ovx ἔχει συστοιχίαν τινὰ, τὸ δὲ φέρειν εἰς πλάτος κενεῖται μόνον κατὰ ἐνεστῶτας xal παρα- 
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τατιχοὺς, βάϑος δὲ ovx ἔχει οὐδὲν, ὅτι μηδὲ μέλλοντα. τὸ δὲ φορῶ τὸ χαὶ ἐπὶ ἐνδύσεως xci βα-: 
στάγματος πολυχίνητόν ἐστι. ἔγει γὰρ χαὶ μέλλοντα; ἐξ οὗ ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ, οἷα ὕπλα οὐδεὶς ὦ ὠμοισι φόρησε, 

xal παρακείμενον ἐνεργητικὸν, χαὶ σύνϑετα ῥήματα τὸ συμφορεῖν ἀντὶ τοῦ συνάγειν xci παραφορεῖν 
χάλικας ἀντὶ τοῦ παρακομίξειν καὶ τὸ διαφορεῖν TO τε παρὰ τοῖς ἰατροῖς χαὶ τὸ χωμιχὸν καὶ τὸ ἐπιφο- 
ρεῖν χῶμα ἢ μάλιστα χοῦν, ἐξ οὗ τὰ ἱστορούμενα μεγάλα, χώματα, καὶ τὸ ἀναφορεῖσϑαι χαὶ τὸ δυς- 

φορεῖν ἀντὶ τοῦ δυσανασχετεῖν, χαὶ τὸ ἀνάπαλιν αὐτοῦ εὐφορεῖν χαὶ τὸ εὐφόρησε χώρα χαὶ πόλις εὑ- 
φύρησεν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν. ἔχει δὲ παράγωγον τὸ φορύω, ἀφ᾽ οὗ φορυτὸς τὸ πλῆϑος. " Ez δὲ ἔχει καὶ 
ὃν οματικὰς παραγωγάς. ἐκ τῶν τοιούτων γὰρ καὶ οἱ παρ᾽ Ὁμήρῳ κηρεσσιφόρητοι, ovg Κῆρες φοροῦσιν, 

50 ἤτοι φέρουσι, χαὶ ὃ παροιμιώδης περιφόρητος ᾿Αρτέμων, καὶ ὃ φορητὸς καὶ ὃ ἀφόρητος, xai οἱ ἔπαι- 
ξόμενοι, ἀφόρητοι βλαῦται, οἱ δηλοῦσι καινοεργά τινὰ ὑποδήματα, καὶ ὃ κατ᾽ αἴνιγμα μεταφορητὸς 

οἶκος, ὃς δηλοῖ τὸ πλοῖον, καὶ ἕτερα. ( Vers. 275. ) Ὅτι ἐν τῷ, ἔβησαν ἰέναι, λιπέτην δὲ κατ᾽ αὐτόϑι 

πάντας ἀρίστους, ἢ ταὐτολογία ἐστὶν, ὡς ταὐτὸν ὃν εἰπεῖν. τὸ ἔβησαν ἀπελϑεῖν, καὶ τὸ ἀφῆκαν αὐτόϑι 

πάντας, 1 μᾶλλον λίχει ὅτι ἀπῆλθον οἱ δύο μόνοι, ἵνα ἢ περίφρασις ἐμφαντικὴ τοῦ μόνοι τὸ χατέλι- 

πον αὐτόϑι πάντας. ταῦτα δ᾽ ἐν τοῖς περὶ Δόλωνος παραφράσας συντόμως ὃ ποιητής φησι" θῆ 

δ᾽ ἰέναι, ἀπὸ στρατοῦ. ( Vers. 274.) Ὅτι cQ Ὀδυσσεῖ xci τῷ Διομήδει νυχτὸς ἐπιοῦσι κατὰ Τρώων 
δεξιὸν ἧκεν ἤγουν ἔπεμψεν ἐρωδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο Παλλὰς "AS vds τοὶ δ᾽ ovx ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν γύχτα 

δι᾿ ὀρφναίην, ἀλλὰ ny ξαντος à ἄκουσαν. χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιϑι ὃ διὰ σοφίαν μάλιστα καὶ ἐπιχριϑεὶς καὶ 
νοήσας Ὀδυσσεὺς, τουτέστι τῷ σημαντικῷ τοῦ μέλλοντος. οἰωνῷ. ἀγαϑὸν γὰρ σημεῖον τοῖς ἐνεδρεύουσιν 
ὃ ἐρωδιὸς, ὥς LL Ἕρμων. ( Vers. 276. ) Ἰστέον óit ὅτι τὸ ἀκουσϑῆναι μὲν τὸν ὄρνιν μὴ ὁραϑῆναι 

δὲ , δηλοῖ ὡς καὶ oi ἥρωες οὗτοι ὄψει μὲν πολεμίων. ovy ὑποπεσοῦνται, ἔχπυστα δὲ δράσουσιν εἰς αὖ- 

τούς. εἰ δὲ μὴ σοφὸς ἠν ὃ Ὀδυσσεὺς, ἐκώλυσεν ἂν ὃ τοιοῦτος ὄρνις αὐτὸν ὑποπτήξαντα μή ποτε φω- 

θο ραϑῶσι καὶ οὐ λάϑωσι, ἡκαϑάπερ οὐδὲ ὃ χλάγξας ἐρωδιὸς ἔλαϑε, νυχτὸς δὲ ἀγρεύει O ἐρωδιὸς ἐν 
ὕδασι καὶ ἕλεσι καὶ ἁρπαχτιχός ἐστι" διὸ οὐ γλαῦχα ἡ ̓41ϑηνᾶ ἐπιπέμπει τὴν αὐτῇ ἀνακειμένην, ἀλλ 
ἐρωδιὸν, οἰχεῖον ὄντα τοῖς περὶ Σχάμανδρον ἑλώδεσι τόποις. Ζώπυρος δὲ ἀντὶ τοῦ Παλλὰς πελλὸν γρά- 
qiu, ὡς ἂν εἴη ὃ φανεὶς οἰωνὸς δηλωτικὸς ἁρπαγῆς. τρία γάρ᾽' φησι γένη ἐρωδιῶν, πελλὸς, ὃς καὶ ἔστιν 

ἅρπαξ, πύγαργος, ὃς ἐν συνουσίαις αἱμοῤῥαγεῖ δι᾽ ὀφθαλμῶν, χαὶ τρίτος ὃ ἀφροδίσιος. Σημείωσαι 
δὲ χαὶ ὅτι καξὰ τὴν ἐν τοῖς χρησμοῖς ἀμφιβολίαν οὕτω λοξότητά [τινὰ ἔχει καὶ ὃ παρὼν ὄρνις. ὧν γὰρ 

S80516v μὴ ἐπι Κστήμονα ὑποπτεῦσαι, καὶ ὅτι, καϑάπερ ὃ οἰωνὸς χλάγξας οὐ τεϑέαται, οὕτω χαὶ αὐτοὶ 

ἀκουσϑήσονται uiv γνωσθϑέντες τοῖς πολεμίοις. οὐχ ὁραϑήσονται δὲ, ἀλλὰ φεύξονται ἀφανεῖς μηδὲν 
μέγα δράσαντες. ( Vers. 281. sqq.) Διὸ καὶ ὁ Ὀδυσσεὺς, ὑποδεδιὼς ἴσως διὰ τὸ ῥηθὲν ὑπόλοξον, ἀρᾶ- 
ται πάλιν αὐτοὺς ἐπὶ νῆας εὐχλείας, ἤγουν εὐχλεέας, ἀφικέσθαι, ῥέξαντας μέγα ἔργον, χοινοποιησά- 
μενος αὐτὸς τὴν εὐχὴν διὰ τὸ φιλάλληλον. ἔνϑα καὶ ἑρμηνεύων, τί λέγει μέγα ἔργον, ἐπάγει" 0 xev 
Τρώεσσι μελήσει, δηλῶν ὡς μέγα ἔργον οἶδεν ἄρτι. Ov οὗ μερίμνας οἱ ἐχϑοοὶ ἕξουσι. δεύτερος δὲ μετ᾽ 
αὐτὸν εὔχεται Διομήδης ἀφελέστερον ὑπὲρ ἑαυτοῦ μόνου, ὡς ῥηθήσεται, ὑπισχνεῖται δὲ καὶ ϑυσίαν. 
ὃ μέντοι βάρβαρος Δόλων οὐκ εὔξεται, ὡς οὐδὲ ἐν τοῖς πρὸ τούτων ὃ Πάρις" διὸ καὶ δυσπραγήσει. 
"[oréov δὲ ὅτι τὸ κατὰ συναίρεσιν εὐχλείας ἀντὶ τοῦ εὐχλεεῖς καὶ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ κεῖται. καὶ οὕτω μὲν 
τοῦτα. (Vers. 274.) Τὸ δὲ δεξιὸν ὅτι πρὸς ἀγαϑοῦ εἶναι τοῖς παλαιοῖς ἐδόκει, ὥς πὲρ τὸ ἀριστερὸν 

10 ἀνάπαλιν ἀπαίσιον ἐχρίνετο, καϑωμιλημένον ἐστέ, Τὸ δὲ, ἐγγὺς ὁδοῖο, μὴ παρεχταϑῆναι σημαίνει 
τὸ δεξιὸν ἔργον τοῖς ἥρωσιν. Ava δὲ πέμπει τὸ ῥηθὲν δεξιὸν σημεῖον, τουτέστιν ἔμφρων γνῶσις. εἰ μὴ 
γὰρ ἐμεσολάβει σοφία ἡρωιχὴ, οὐκ ἂν ὃ τοιοῦτος ἐρωδιὸς ἐνοήϑη ὄρνις εἶναι, ὁποῖον ἄλλοι τέ φασι 
καὶ ὃ εἰπών" δέχου. τὸν ἄνδρα καὶ τὸν ὄρνιν τοῦ ϑεοῦ, ἤγουν τὸ μαντιχὸν σύμβολον, ἔτι δὲ σὺν ἄλλοις 
καὶ “οφοχλεῖ ἐ ἐν τῷ᾽ ὄρνιϑιε αἰσίῳ y. τουτέστιν εὐτυχεῖ, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν ἐναισίμῳ, κατὰ τὸ, ἐναίσιμα 
σήματα φαίνων, ἤγουν αἰσίους οἰωνοὺς εἴτουν ὕρνιϑας" ἶσον γὰρ οἰωνὸν τοιοῦτον εἰπεῖν καὶ ὄρνιν χαὶ 
σῆμα καὶ σύμβολον, καὶ συμβόλαιον δὲ τετρασυλλάβως. ὡς δὲ καὶ οἱ σύμβολοι ἀρσενικῷ γένει οἱ ἐν 
συναντήμασι οἰωνοὶ τοιοῦτοι εἰσὶν, εὔδηλόν ἐστι. (Vers. 276. ) Τὸ δὲ, νύχτα δι᾿ ὀρφναίην, δοκεῖ μὲν 

ἀδόλεσχον εἶναι, ὡς οἱονεὶ φάμενον νύχτα διὰ νυχτερινήν" ἔχει δὲ ἀληϑῶς διαστολὴν ἀχριβῆ. νὺξ μὲν 

- 
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γὰρ ἄλλως καὶ ἡ διὰ νεφῶν καὶ ὁμίχλης χαὶ κόνεως ἐπιπρύσϑησις τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς, ὡς πολλαχοῦ 
725 φαίνεται διὰ χρήσεων" γὺξ δὲ ὀρφναίη χυρίως ἡ μετὰ δύσιν ἡλίου, μεϑ' ἣν ἡ ὕρφνη παῤῥησιάζεται. 

( Vers. 277.) Τὸ δὲ, χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιϑι Ὀδυσσεὺς, οἱ μὲν κατ᾽ ἔκϑλεψιν γράφουσι, χαῖρε δὲ τῷ ὀρνιϑ' 
Ὀδυσεὺς, πρὸς ἀπαρτισμὸν ἀπαϑὴ δακτύλου. οἱ δὲ παλαιοὶ ἐντελῶς, ὡς προέχκειται, γράψαντες πα- 
θάγουσιν αὐλτὸ, xao mov καὶ προεγράφη, εἰς ἔνδειξιν συνιζήσεως δύο βραχειῶν συλλαβῶν τῆς O1 20 
xai τῆς ὁ εἰς μίαν βραχεῖαν, ὃ δὴ σπάνιον μέν φασιν, εὕρηται δ᾽ ὅμως, ὁποῖον zai τὸ; ἀλλὰ τεὸν οὔ 

ποτε ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ἔπειϑον. (Vers. 279.) Ὅτι φιλοσόφως 0 Ὡδυσσεὺς λέγει ὡς ἡ ̓ ϑηνᾷ ole 

ϑεὰ αἰεὶ ἐν πᾶσι πόνοις παρίσταται αὐτῷ καὶ οὐ λανϑάνει αὐτὴν xwüusvog, 0 ἐστι xata νοῦν κινού- 
μενος καὶ διαλογιζόμενος. οὕτω γὰρ οἱ ἀκριβέστεροι τῶν παλαιῶν λέγουσι. χρήσιμον δέ ποτε καὶ πρὸς 

10 εὐεργέτην λεχϑῆναν παρῳδηϑὲν v0, κλῦϑέ μευ, ὃς τέ μοι αἰεὶ ἐν πάντεσσι πόνοισι παρίστασαι, οὐδέ 
σε λήϑω κινύμενος " viv αὖτε μάλιστά με φίλαι. οὕτω δὲ καὶ μετ᾿ ὀλίγα τὸ, νῦν μοι ἐϑέλων ἢ ἐθέλουσα 
παρίστασο, xci μὲ φύλασσε. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐξ ὧν Ὀδυσσεὺς ἐνταῦϑα λέγει λαβὼν zci ὁ παρὰ τῷ Yo- 
φοκλεῖ Οδυσσεὺς λέγει παραφραστικῶς περὶ vag τὸ, πάντα γὰρ τά τ᾿ οὖν πάρος τά T εἰσέπειτα σῇ 

κυβερνῶμαι χερί. Τὸ δὲ κινύμενος παράγωγόν ἐστι ἀπὸ τοῦ κινῶ χινύω χίνυμι, OU χρῆσις καὶ ἐν τῷ, 
κίνυντο φάλαγγες. ἐκ δέ γε τοῦ κινύω παράγεται τὸ κινύσσω, ἀφ᾽ οὗ κίνυγμα τὸ ἀέριον εἴδωλον κατὰ 

τὸ αἰϑύσσω αἴϑυγμα, πτύσσω nrUyuc, νύσσω νύγμα, ἐξ οὗ καὶ ἡ νυγμὴ, ὡς πτύγμα "πτυγμὴ καὶ 30 
ἀποβολῇ τοῦ τ πυγμὴ, καὶ ξύσμα ξυσμή. ( Vers. 280.) Τὸ δὲ φίλαι ἀντὶ τοῦ ἀγάπησον χρόνου μέσου 
ἀορίστου πρώτου κατὰ πολλὰ τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων ὡς ἀπὸ τοῦ φίλημι ῥήματος, ὅϑεν μέσος πρῶ- 
τος ἀόριστος ἄῤῥητος ἐφιλάμην, οὗ προστακτιχὸν φίλαι. πολλὰ μέντοι τῶν ἀντιγράφων yo; θαφοῦσιν 

20 αὐτὸ ἀπὸ τοῦ φίλεε χατὰ ἔκαμνεν τῆς ληγούσης εἰς τὸ ἐπαγόμενον Ὁμηρικῶς α, ἐν TQ , νῦν αὖτε μά- 

λιστά ue φίλε Own. Ὅτι δὲ ἐκ τοῦ ὡς ἐῤῥέϑη ἐφιλάμην xoi τρίτον ἐστὶ πρόσωπον τὸ ἐφίλατο, 
ἀλλαχοῦ δηλοῦται. (Vers. 281.) Τὸ δὲ, δὸς ἀφικέσϑαι, κἀνταῦϑα εὐχή ἐστιν ἐντελὴς, ὡς εἶναι δῆ- 

λον ὅτι ἐν τῷ, ὦ Ζεῦ, νικῆσαί με, καὶ ἐν τῷ, μὴ πρὶν ἠέλιον δῦναι, xai ἐν τοῖς τοιούτοις, λείπει τὸ 

δὸς προστακτιχὸν πρὸς ἐντέλειαν νοήματος. ( Vers. 285.) Ὅτι καὶ ὃ Διομήδης, ϑεοκλητῶν εὔχεται τῇ 

᾿4ϑηνᾷ οὕτω" σπεῖό μου, τουτέστιν ἐφέπου MOL, ὡς ὅτε πατρὲ ἅμ᾽ ἕσπεο. “ υδέϊ δίῳ ἐς Θήβας, ὅτε τε 
πρὸ cay ἄγγελος ἤει" τοὺς δ᾽ ἂρ ἐπ᾿ dawng λίπε χαλκοχίτωνας ᾿ἡχαιούς. αὐτὰρ O μειλίχιον μῦ- 

ϑὸν φέρε Καδμείοισι κεῖσε, ἀτὰρ C ἀπιὼν μάλα μέρμερα μήσατο ἔργα σὺν σοὶ δῖα ϑεὰ, ὅτε οἱ πρό- 
φρασσα παρέστης, τουτέστι Nel nios ; τὰ ὑπὲρ ἐχείνου φραζομένη καὶ ἐθέλουσα, ὡς αὐτὸς ἑρμη- 

| *yev& ἐπαγαγών" ὡς νῦν μοι ἐθέλουσα παρίστασο. (Vers. 586.) Καὶ ὅρα πάλιν ἐπεμιβολὴν ἱστορίας 4o 
30 παλαιᾶφ, ἣν καὶ ἐν τῇ Ó ῥαψῳδίᾳ ἐξέϑετο, καὶ ὡς ταύτην χαταμερίσας ἐχεῖ μὲν ἐπλέτυνεν, ἐνταῦϑα 

δὲ ἀπεστένωσε cordia , οἷα καὶ πολυῤῥημονεῖν καίρια εἰδὼς καὶ αὖ πάλιν βραχυλογεῖν᾽" ἐχεῖ μὲν γὰρ 

ἐν εἴκοσι zal τρισὶ στίχοις τὴν ἱστορίαν emer, ἐνταῦϑα δὲ διὰ τὸ ἀπροσκορὲς ἐν μόνοις τέσσαρσιν, εἰω- 

ϑὼς ἀφανίζειν πολλαχοῦ τὸν ἐν λόγοις κόρον τῷ πολυειδεῖ τῆς μεταχειρήσεως. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν τῷ. πρὸ 

ge ἄγγελος ἤει, ἢ πρὸ πρόϑεσις ἢ ἀντὶ τῆς ὑπέρ νοεῖται, ἵνα λέγῃ ὅτι ὑπὲρ “Ιχαιῶν ἐπρέσβενεν, 

ἢ τοπικῶς, ἵνα δηλοῖ ὅτι προώδευε τῶν ᾿Αχαιῶν, χαὶ ᾿Ὁμηρικῶς εἰπεῖν, πρὸ ὁδοῦ ἐγίνετο. ἀφ᾽ οὗ 

ὃ φροῦδος γίνεται. ( Vers. 288.) ἹΜειλίχιον δὲ μῦϑον λέγει τὸν εἰρηνικὸν καὶ τὰς λιτὰς ἃς ἤκουον, ὡς 

ἐχεῖ δηλοῦται. οἱ Θηβαῖοι, δοῦναι κλειτοὺς ἐπεχούρους. Ver 8. 259. ) Mae δὲ μέρμερα ἔργα, ὅσα τε 

ἐντὸς Θηβῶν ἔδρασεν ὁ ὁ Τυδεὺς ἀεϑλεύων καὶ νικῶν, καὶ ὅσα ἔξω εἰς τοὺς πεντηχοντα κούρους , ὡς ἐχεῖ 

γέγραπται. καὶ ἔστιν ὃ τοιοῦτος λόγος τῷ Διομήδει ἀντιϑετικός. λέγει γὰρ ὡς ἐλϑὼν μὲν ὁ Τυδεὺς μεί- 

4o λιχα τοῖς Θηβαίοις ἐλάλει, ἀπιὼν δὲ δεινὰ ἐβουλεύσατο, οἷα χκαρδιώξας ἐφ᾽ οἷς οὐδὲν ἤνυσε "πρεσβεύ- 5o 

σὰς εἰς αὐτούς. xci οὕτω μὲν ὁ ποιητὴς τὴν ῥηθεῖσαν ἱστορίαν ἐστενολέσχησεν. (Vers. 292. ) Ὁ δὲ Δ“ιο- 

μήδης καὶ βοῦν ὑπισχνεῖται ῥέξειν, ἤνιν, εὐρυμέτωπον, ἀδμήτην, χρυσωϑεῖσαν τὰ χέρατα, ὑποία τις 

χαὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ ἐξήγηται ϑύοντος Νέστορος. ὅρα δὲ εἰ αὐτίχα νῦν 1) εὐχὴ τῷ Διομήδει τελεῖται. εἰ γὰρ 

χαὶ μὴ αὐτὴ "Mona ἕπεταί οἱ, ἀλλ ἔχει τὸν τῇ ̓ ᾿ϑηνᾷ φίλον, ὡς αὐτὸς ἔφη ν᾽ Ὀδυσσέα ἐφεπόμενον. 

( Vers. 290.) ᾿Ιστέον δὲ χαὶ ὅτι, ὡς πὲρ ἐν τῷ πρόφρασσα ἡ πρὸ ἀντὶ τῆς ὑπὲρ εἴληπται, οὕτω καὶ ἐν 

τῷ πρὸ civ, ὡς εἴρηται. τοιοῦτον δὲ σὺν ἄλλοις καὶ τὸ, πρὸ παίδων xal γυναικῶν, ( Vers. 87.) 
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Τὸ δὲ ᾿Δχαιοὺς OU πάνυ ἀναγκαστιχῶς ἐπῆκται" κεῖται γὰρ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἔπει τὸ πρὸ ᾿Δχαιῶν. 
διὸ ἀρκοῦν ἦν εἰπεῖν μόνον τὸ, τοὺς δ᾽ ἐπ᾿ ᾿Ασωπῷ λίπε. χαλκοχίτωνες δὲ οἱ ἀλλαχοῦ χαλκεοϑώρηχες. 

ἔγνωσται γὰρ ὡς χιτῶνι ἀναλογεῖ τῷ ἐξὺ ὑφάνσεως ὃ πολεμικὸς ϑώραξ. ( Vers. 288.) To δὲ Καδμείοισιν 

ἑτερωνύμως ἔχει πρὸς τὴν αὐτῶν πόλιν τὰς Θήβας, xar εὐϑὺ δὲ ἂν αὐτοὺς ὠνόμασεν, εἰ Θηβαίους εἶπε. 
(Vers. 292.) Τὴν δὲ ἥνιν, 0 δηλοῖ ἐνιαυσιαίαν, ἐν ἐκτάσει τῆς ληγούσης οἴδασιν οἱ παλαιοί. (Ver . 207.) 

Ὅτι Διομήδης καὶ Ὀδυσσεὺς εὐξάμενοι πρῶτον, εἶτα ἔβησαν ἀπελϑεῖν ὥστε λέοντε δύω διὰ νύχτα 6: 

βολαιναν, &uqovov, ᾿αννέκυας, διά τ᾿ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα. καὶ ὕρα συντομίαν τῆς τε παραβολῆς xai 

TOU λοιποῦ λόγου, τεχνασθοῖσαν πρὸς ὁμοιότητα τῆς τῶν ἡρώων ixi od καὶ ἐντρεχείας. ὅρα δὲ καὶ τὸ 

χάλλος τῆς φράσεως, ἐπισχιρτῶντος οἷον τοῦ ποιητοῦ καὶ τῇ τῶν κατασκόπων εὐψυχίᾳ συνεξορμῶντος 
καὶ μιμουμένου τὸ ἐκείνων εὐθαρσὲς καὶ εὐκίνητον. οἱ δὲ παλαιοί φασιν καὶ ὅτι ἐπαινεῖται τοῦ ξενο- 
φῶντος τὰ τοιαῦτα" ἐπεὶ δ᾽ ἔληξεν ἡ μάχη, παρῆν ἰδεῖν τὴν μὲν γῆν αἵματι πεφυρμένην, νεχροὺς δὲ χει- 

βρθμένους, δόρατα παρατεϑραυσμένα. ἐγχειρίδια γυμνὰ xoAcov, τὰ μὲν χαμαὶ, τὰ δὲ σώμασιν ᾿ἐμπεπη- 
γότα. ταῦτα δὲ συλλαβών, φασιν, Ὅμηρος ἑνὶ στίχῳ ἀπήγγειλεν. οἱ δ᾽ αὐτοὶ λέγουσι καὶ ὅτε νοητέον 
κατὰ τὸ σιωπώμενον, ὡς ἐσβέσϑησαν τὰ πυρὰ τοῖς Τρωσὶ διὰ τὸ ἤδη, ὡς ἐῤῥέϑη., ἐγγύϑι τὸν ὄρϑρον 
εἶναι. εἰ γὰρ ἀνήπτοντο τὰ πολλὰ ἐκεῖνα, ὡς προδεδήλωται , καὶ κατέλαμπον τὰς γῆας, οὐκ ἂν ἐτόλ- 
μῆσαν οἱ κατάσχοποι, χαὶ τολμήσαντες δὲ οὐκ ἂν ἔλαϑον. (Vers. 299. ) Ὅτι τὴν αὐτὴν ὥραν, ἣν οἱ 
᾿4χαιοὶ κατασκόπους ἐπελέγοντο, ἐβουλεύσαντο χαὶ οἱ Τρῶες ὃ ὅμοια, ὡς εἰκὸς, xai στέἕλλουσι τὸν 46- 

τολωνα. ἐλϑεῖν γὰρ εἰς διαφόρους ὁμοῦ τὸν αὐτὸν λογισμὸν οὐκ ἀδύνατον, ὡς καὶ ἐν τοῖς φϑάσασι 

δέδειχται. φησὶ γοῦν" οὐδὲ μὲν οὐδὲ Τρῶας ἀγήνορας εἴασεν “Ἕκτωρ εὕδειν, ἀλλ᾿ ἄμυδις κικλήσχετο, 
ἤγουν ἐχίκλησχε, πάντας ἀρίστους. ποίους ἐκείνους ;. ὅσσοι, φησὶν, ἔσαν Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδον- 
τες. τοὺς ὃ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἠρτύνετο βουλὴν κατὰ τὴν τῶν ᾿Αχαιῶν" τίς κέν μοι τόδε ἔργον ὑπο- 
σχόμενος τελέσειε δώρῳ ἐπὶ μεγάλῳ; μισϑὸς δέ οἱ ἄρχιος ἔσται" δώσω γὰρ δίφρον τε, ὃς μέρος ὧν 
ὅλον ἅρμα δηλοῖ, δύω τ᾽ ἐριαύχενας ἵππους, οἵ κεν ἀριστεύωσιν, ἢ ἄριστοι ἔωσι, ϑοῆς ἐπὶ νηυσὶν 

20 “χαιῶν, 0g τις κεν τλαίη, oi τ᾽ αὐτῷ κῦδος ἄροιτο, νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλϑέμεν, ἔκ ve πυϑέσϑαι, 
ἠὲ φυλάσσονται νῆες ϑοαὶ ὡς τὸ πάρος meg, ἢ ἤδη χείρεσσιν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσι δαμέντες φύξιν βου- 
λεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ᾽ ἐθέλουσι νύχτα φυλασσέμεναι καμάτῳ αδδηκότες αἰνῷ. σιγώντων δὲ καὶ 
ἐνταῦϑα πάντων, ὡς καὶ ἐν τοῖς φϑάσασιν, προπηδᾷ ὃ Δόλων, ὡς δηλωθήσεται, καϑὰ καὶ ἐχεῖ ὃ du- 

μήδης. καὶ σημείωσαι ὅτι τὴν αὑτὴν ἔννοιαν διττολογήσας ὃ ποιητὴς διαφόρως ἐπὶ your ἔφρασε καὶ 
ἐπὶ Τρώων. ἐχεῖ μὲν γὰρ καταδημαγωγεῖ ὃ γέρων ῥήτωρ τοὺς συμβουλευτὰς, ὦ φίλοι προσειπών" ἐν- 
ταῦϑα δὲ ὃ “Εχτωρ οὐδὲν τοὺς συγχεκχλημένους προσφωνεῖ" zai ἐκεῖνος μὲν εὐειδῶς ἐρωτᾷ xoi σεμνῶς 30 
ἐν ἀποφάσει τὲ xci σεμνώματι τοῦ κατασχόπου, εἰπών" οὐχ ἂν δή τις ἀνὴρ ἑαυτὸν πείσοι ϑυμῷ τολ- 
μήεντι ἐλϑεῖν, xoi τὰ ἑξῆς. ἔνϑα καὶ τὸ ἔργον τοῦ σχοπεύματος μέγα εἶναι ἐμφαίνει. (Vers. 303.) 

So" Εχτωρ δὲ καὶ ἁπλοϊκῶς ἐρωτᾷ, καὶ οὐδὲ τὸ ἔργον Ἀἐξαίρει, εἰπών τίς κέν μοι τόδε ἔργον ὑποσχόμενος 
τελέσειε; χαὶ ἐκεῖ μὲν ἄλλως οἱ ἄριστοι συνεκλήϑησαν, ἐνταῦϑα δὲ ἄλλως, ὡς καὶ εὐθὺς ῥηθὲν φανήσεται" 
καὶ ὧδε μὲν πάντες οἱ ἄριστοι κιχλήσκονται, ἐχεῖ δὲ ὀλίγοι" καὶ ἐνταῦϑα μὲν ὃ Ἔχτωρ ἄλλως βασιλι- - 
κώτερον δοχεῖ συγκαλεῖν τοὺς ἀρίστους, ᾿4γαμέμνων δὲ Ov ἑαυτοῦ" κατέβαλε γάρ, φασιν, ἡ δυστυχία 
τὸ τοῦ βασιλέως ἀξίωμα" καὶ Νέστωρ μὲν ἐκεῖ 0 αὐτὸς ἔχει καὶ οἱ ἄλλοι ἐπαγγέλλεται τῷ Διομήδει καὶ 
μέτριον, τῷ δὲ Δόλωνι 6" Εχτωρ μέγα καὶ ὃ οὐχ ἔχει" καὶ Νέστωρ μὲν τὸ ἀριστεῖον δόσιν ἐσϑλὴν ὠνό- 
μασεν ἐντίμως, “Ἔχτωρ δὲ οὐ μόνον δῶρον, ἀλλὰ xci μισϑὸν, οὐκ ἐντίμως τοῦτο εἰπών" xoi ὃ μὲν 

ἐσχατόωντα τινα ἑλεῖν ἐθέλει προμηϑευτιχῶς, “ἔχτωρ δὲ νηῶν σχεδὸν ἐλϑεῖν ὀτρύνει, καὶ τὸ χεφά- áo 
Actov δὲ τῆς τιμῆς xci τῶν δώρων μετατέταχται. “Νέστωρ μὲν γὰρ μετὰ τὸ μέγα ὑπουράνιον κλέος ἐχ- 
τίϑεται τὴν ἐσϑλὴν δόσιν τοῦ μέλανος ποιμνίου, “Εχτωρ δὲ τὰ δῶρα προεχϑεὶς, ἤγουν τὸ ἅρμα καὶ ὁ 
τοὺς ἀρίστους ἵππους, εἶτα ἐπάγει τὸ, oi T αὐτῷ κῦδος ἄροιτο. εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεραι πολλαὶ διαφοραὶ ἀμ- | 

φοτέροις τοῖς λόγοις, ὡς ἔστι τῷ σχκεπτομένῳ χατανοεῖν, ἐν αἷς καὶ ἡ τῶν δώρων ὑπόσχεσις. τοῦ JVé- 
4o στοῖρος μὲν γὰρ, εἰ καὶ  μικροπρεπὴς ἐδόκει, ἀλλὰ xci ἀστεία ἦν, ὡς ἐδηλώϑη, x«l ἀσφαλής" διὸ καὶ 

δόσις ἐσϑλὴ ἐλέχϑη. τῷ “Ἕκτορι δὲ μέγα μὲν τὸ δῶρον; οὔτε δὲ εὔλογον οὔτε ἀνεπισφαλές. ἀλλότρια 
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γὰρ ὑπισχνεῖταν, ὡς εἴρηται, καὶ ὧν οὐκ αὐτὸς κύριος. “Σημειωτέον δὲ καὶ ὅτι τὰ τῶν ᾿Ελληνιχῶν χατα- 
σχόπων πλατύνας ὃ ποιητὴς διὰ πολλῶν ἐπὶ τῶν Τρώων πάνυ συνέτεμε, μὴ ϑελήσας δαψιλῆ ῥητορείαν 

τοῖς βαρβάροις ἐπιμαρτύρασϑαι" καὶ ὅτι Νέστωρ μὲν ἐπέχεινα τῆς ἐσϑλῆς. δόσεως καὶ τοῦ ὑπουρανίου 

κλέους καὶ τὰς εἰς ἀεὶ δαῖτας καὶ εἰλαπίνας ὑπέσχετο, “Ἕχτωρ δὲ οὔ, ὡς οἷα φειδόμενος, καὶ μεγαλο- 
πρεπὴς μὲν ὧν ἐν τοῖς μὴ ἐπ᾽ αὐτῷ, ἐν δὲ τοῖς οἰχείοις γλισχρότατος. ὅρα δὲ χαὶ ὡς δωρητοὶ καὶ παραῤ- 
ῥητοὶ γενόμε νοι οἱ κατάσχοποι οὕτως κατεπιχειροῦσι τῶν φοβερῶν. εἰ δὲ δύο μὲν ὄντες οἱ τῶν dei 

727 ἀνύσουσί τε μέγα, εἷς δὲ Qv ὁ τῶν Τρώων πεσεῖται, ἀλλὰ τοῦτο τῇ ve Βλληνικῇ συνέσει ἐπιγραπτέον, 
καὶ τῇ τῆς παροιμίας δὲ ἀληϑείᾳ, καϑ' ἣν εἷς ἀνὴρ οὐδεὶς ἀνὴρ λέγεται. ( Vevs. 299.) ᾿Ιστέον δὲ xal 

ὅτι τὸ, οὐδὲ μὲν οὐδὲ Τρῶας εἴασεν “χτωρ, ὅμοιόν ἐστε κατὰ σχῆμα τῷ, οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Δρύαντος υἱὸς, 
10 zal roig ὁμοίοις ὅσα ἐκ δύο ἄρχονται ἀποφάσεων. ( Vers, 500.) Τὺ δὲ ἄμυδις ὅτι Δἰολικόν ἐστι χαὶ διὰ 

*ro)ro ψιλοῦται, κἂν δηλοῖ τὸ ὁμοῦ, καὶ ὡς καϑ' ὁμοιότητα τοῦ ἄλλυδις ἐσχημάτισται, ἀλλαχοῦ δη- 50 

λοῦται. Τὸ δὲ, κικλήσκετο y σύστοιχόν ἐστι τῷ συγκαλέσας. οὐκ ἐξ αὐτοῦ δὲ; ἀλλὰ μάλιστα ἐκ τοῦ 

συγκαλεῖν παρῆκται ἡ σύγκλητος. ἐνεργητικῶς δὲ εἰπε τὸ συγκαλέσας, ὡς xci τὸ φύξιν βουλεύουσι, τῆς 

μεϑ' Ὅμηρον συνηϑείας παϑητικῶς λεγούσης χαὶ συγκαλέσασϑαι καὶ βουλεύσασϑαι. πολλὰ δὲ καὶ 

ἕτερα οὕτω δέδεικται διφορούμενα, ὧν ἔστι καὶ τὸ αὐδᾶν, λεγόμενόν ποτὲ καὶ παϑητικῶς οἷον 

ποικίλως αὐδωμένου, καὶ τὸ οἰχτίζειν δὲ κείμενον mage Σοφοκλεῖ παϑητιχῶς ἡ ̓ 4τϑὶς φοάζει, xoi 

τὸ κηκίειν δὲ χατὰ πάϑος πέφρασται ἐν τῷ, αἱμάδα κηκιομένην, 0 μετ᾽ ὀλίγα κηχίον αἷμα ἐῤῥέϑη-" 
οὕτω καὶ ἐν ϑυμῷ βάλλεαι τὸ βάλλεις, καὶ γράφου δὲ φρενῶν ἔσω καὶ γράψε, xai ἐναυλίζειν τὸ 
ἐναυλίζεσϑαι, ὡς δηλοῦται ἐν τῷ, ὡς ἐναυλίζοντί τῳ, καὶ ποϑουμένῃ φρενὶ τῇ κοινότερον ποϑούσῃ, 

20 xai εὑ σχοπουμένοις τοῖς x«i σχοποῦσι, καὶ μέγα τι σϑένος ἐχφέρεται νίκας ἤτοι ἐχφέρει, καὶ δέ- 

δοιχα τάσδ᾽ ὁρωμένη ὡς καὶ ὁρῶσα. (Vers. 302.) Τὸ δὲ, πυχινὴν ἠρτύνετο βουλὴν, ἐξαχουστέον 
πάντως καὶ ἐπὶ τῆς “Ελληνικῆς, εἰ καὶ διὰ συντομίαν σεσίγηται ἐκεῖ. οὐ γὰρ δήπου αὕτη μὲν πυκινὴ 
ὁμοία οὖσα "τῇ “Ἑλληνικῇ, ἐκείνη δὲ οὐ πυχινή. ( Vers. 303.) Τὸ δὲ, ὑποσχόμενος τελέσειεν, ἀκριβῶς θο 
πέφρασται, ὡς πολλῶν πολλάκις ὑπισχνουμένων μὲν Ἶ μὴ τελούντων δέ. καὶ ἔστι τοῦτο ἀσφαλέστερον 

τοῦ, δείδω μὴ οὔ τίς TOL ὑπόσχηταν τόδε ὃ ἔργον» ὃ meo εἶπε τρϑάσας ὃ Μενέλαος. δῆλον δὲ καὶ ὅτι τὸ, 

τίς ἂν μοι ὑποσχόμενος τελέσειε; γοργότερόν ἐστι τῶν τοῦ Νέστορος. ἐκεῖνος γὰρ περιφράζων. τὸ τελέ- 
σειὲν ἔφη" ταῦτά τε πάντα πύϑοιτο, καὶ ἂψ εἰς. ἡμέας ἔλϑοι ἀσχηϑής. οὕτω χαὶ τὸ τῆς τιμῆς χεφρά- 

λαιον Νέστωρ μὲν πλατύτερον ἔφρασεν ἐν τῷ, μέγα xév οἱ ὑπουράνιον κλέος εἴη πάντας ἐπ᾽ ἀνϑρώ- 

πους, χλέος εἰπὼν οὗ τὴν μἁπλῶς φήμην, ἀλλὰ τὴν χυδίστην. “Ἔχτωρ δὲ ἐστενολέσχησεν, εἰπών 807 
30 C Vers. 597. ) οἵ τ᾽ αὐτῷ κῦδος ἄροιτο, ἤγουν & αὐτὸν κυδανεῖ, 0 ἐστι συνϑέτως ἑαυτόν. ἔνϑα τὸ 

ἄροιτο ὑψωτικὴ λέξις οὖσα οὐρανίου τινὸς xol αὐτὴ κύδους ἐστὴν ἐνδειχτική" ταὐτόν δ᾽ εἰπεῖν, 
ὑπουρανίου χλέους , προσκυροῦντος. μὲν οὐρανῷ, ovy ὑπὲρ αὐτὸν δὲ ἠρμένου. ( Vers. 304.) Τὸ δὲ, 
δώρῳ ἐπὶ μεγάλῳ, καὶ τὸ, δώσω γὰρ, ἐσυμολογικχὸν. τρόπον φαίνει. éx τοῦ δώσω γὰρ τὸ δῶρον παρά- 

γεται. ὁ δὲ ἄρκιος μισϑὸς, 0v οὗ μισϑαρνῶν ὁ 4όλων ἐστὶ, τοῦ μεγάλου δώρου ἑρμηνευτικὸν εἶναι 
| δοχεῖ, ὡς καὶ προδεδήλωται. ἔχει δέ τε σμιχροπρεπείας γ εἰ μὴ βασιλιχῶς καὶ ὑπὲρ τὸ ἄρχιον δοϑήσεται 

τῷ οὕτω κινδυνεύσοντι, ἀλλὰ τῇ κατὰ τὸ ἀρκοῦν ἰσότητι, ψεύδεται τὸ μεγαλοπρεπές. τοῦ δὲ, μισϑὸς 

ἄρκιος, σεμνότερον τὸ μέγα δῶρον. αὐτὸ δὲ ἰσον ἐστὶ τῷ, δόσις ἐσϑλὴ, ὅ πὲρ ὁ Νέστωρ ἔφη. μισϑὸς 
δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς μίσους ἀπόϑερις. φιλεῖται γὰρ ὃ μισϑαποδότης ὡς φύσει δίκαιος. ἐϑέλουσι δὲ 

| οἱ μεϑ ̓ Ὅμηρον μισϑὸν λέγειν τὸ δῶρον, ᾧ mig στοιχεῖ ὁ στρατευόμενος. διὸ xci μισϑοφορὰ παρ᾽ αὖὐ- 

| 40 τοῖς ἡ ὑπὲρ τοιούτων δώρων Or" uocía συνεισφορά. κοινότερον μέντοι ὥς mco μισϑωτοὶ οἱ μὴ προῖχα 

δουλεύοντες, ἀλλὰ διὰ δώρων λῆψιν, οὕτω καὶ μισϑὸς ὁ διδόμενος αὐτοῖς ἐπὶ ἐλευϑερίας ἀπέμπολήσει. 
( Vers. 5095.) Τὸν δὲ δίφρον ὅτι ὃ αὐτὸς τῷ ἁρματί ἐστιν, ἑρμηνεύει ἐφεξῆς ὁ Πόλων ἐν τῷ, ἵππους 
τε χαὶ ἅρματα; 0t φορέουσι Πηλείωνα. ἐριαύχενες δὲ ἵπποι κατά τι ἐξαίρετον πρὸς διαστολὴν ἡμιόνων 

καὶ ὄνων" οὗτοι γὰρ οὐ τοιοῦτοι. εἰ δὲ χαὶ δουλιχόδειροι οἱ τοιοῦτοι, ἀλλ αὐτὸ οὐχ ἵπποις, κύχνοις 

δὲ καὶ τοιούτοις ὄρνισιν ἀποκεχλήρωται, ἐπὶ εὐγενῶν δὲ ὁμοίως ἵππων καὶ τὸ ὑψαυχενεῖν, καὶ ἄλλως δὲ 

εἰπεῖν, ἐριαύχενες οἱ μαχροτράχηλον ἢ ὑψαύχενες καὶ γαῦροι τὴν χαίτην. (Vers. 507.) Τὸ δὲ, ὃς τις 
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ἂν τλαίη, παράφρασίς ἐστι τοῦ, πεπίϑοιτο αὐτοῦ ϑυμῷ τολμήεντι, δι᾿ ὀλίγου φρασϑὲν, ὥς meg καὶ 
τὸ, οἱ T αὐτῷ κῦδος ἄροιτο, παραπέφρασται πάνυ στενῶς, ὅϑεν προείρηται, ὥς περ αὖ πάλιν τὲ, 

ἐπεὶ ϑαμάσαντο ᾿Δχαιοὺς, δι᾽ ὀλίγου προφρασϑὲν. ἄλλως ἐνταῦϑα παραπέφρασται ἐν τῷ, ἤδη χείρεσ- 

σιν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσι δαμέντες. ἕνϑα καὶ ὕρα τὴν ὑπο πρόϑεσιν δοτικῇ συντεταγμένην συνήϑως. οὕτω τὰ 

ἐνταῦϑα ἐν πολλοῖς σύμφωνα μὲν τοῖς πρὸ βραχέων ᾿Ελλ ηνικοῖς, ἄλλως δὲ κατὰ ποικιλίαν τεχνικὴν 
20 διάφορα. To δὲ, κῦδος ἄροιτο, φιλεῖ ἴ πολλαχοῦ λέλ γε εἰν 0 ποιητὴς ,) ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς φανήσεται, τοῦ 

αἴρειν. ὄγκον τινὰ δηλοῦντος χαὶ ὕψωσιν, καϑὰ καὶ ἀνωτέρω δεδήλωται. ἐπεμβέβληται δὲ περιβλητιχῶς 

τὸ, οἱ T. αὐτῷ, ἤγουν ἑαυτῷ, κῦδος ὁ ἄροιτο; xci διαχόπτει TO ἐφεξῆς τῆς συντάξεως ὃν τοιοῦτον" ὃς 

τις ἂν τλαίη νηῶν σχεδὸν ἐλϑεῖν, ὧν μέσον πεσὸν τὸ, ἑαυτῷ κῦδος ἄροιτο, περιβολὴν ἐ ἐποίησε τῇ ἐπεμ- 
βλητικῇ διακοπῇ. ( Vers. 312.) Τὸ δὲ, νύχτα φυλ ̓ασσέμεναι, τὰς τὴς γυχτὸς ἐποίησε λέγεσθαι gui 

x«g. Τὸ δὲ ἀδηκότες ἀντὶ τοῦ ἀηδισϑέντες, ὡς ἀπὸ τοῦ ἀηδῶ xai κατὰ συναίρεσιν ἀδῶ, ἐξ oU καὶ τὸ 

aiiis ὡς καὶ προγέγραπται. ἐπὶ πᾶσι τούτοις ϑεωρητέον ÓTL σχοπὸν “ϑέμενος Ὅμηρος μελετῆσαι 
τὸ ἐξ ἀμφοῖν στρατοῖν. κεφάλαιον τῶν κατασκόπων. οὐ πολλοῖς νοήμασι φύσει διοικονομούμενον 7 ἤνυσε 

τὸ σχοπηϑὲν, ὡς ovx ἂν ἦν βέλτιον. πλοῦτον μὲν οὖν οὐχ ἔχει λαλιᾶς διαφόρου ἐν ἀμφοῖν, τοῖς αὐτοῖς 

δὲ ἐνδιατρίψας ἑχατέρωϑιε ἐπλάτυνε μὲν γλαφυρώτερον τὸν λόγον τοῦ ΪΝέστορος, ἀπεστένωσε δὲ βραχύ 
τιτὰ TOU ἔχτορος, οἷα μὴ κατὰ τὸν γέροντα οἵου τε ὄντος λαλεῖν. διὸ οὕτω γράψαι χυρώσας οὐ τῷ 
ῥήτορι ̓ Αντήνορι περιέϑετο τὰ κατὰ τὸν Τρωικὸν κατάσποπον, 05 δὴ ̓ Δντήνωρ δημογέρων καὶ αὖὗτος 

3o ὧν Τρωικὸς ἐοικὼς τέττιγε, χάλλιον εἶχεν ὡς εἰχὸς δητορεῦσαι ar περ ὃ Ἕκτωρ, ἀλλὰ γεωτέρῳ τούτῳ 

στρατηγῷ τὸ τοιοῦτον προσέπλασε σχέμμα, ἵνα ὥς περ χατὰ πρόσωπα; οὕτω καὶ κατὰ φρᾶσιν τὴν 

δι᾿ αὐτῶν διαφοράν. τινα σχοίη τὸ ῥηϑὲν κεφάλαιον. ἐπ᾿ “ἀμφοῖν τοῖν μεροῖν. ( Ver s. 14.) Ὅτι καὶ 

ἐνταῦϑα συνήϑει χρᾶται σχήματι διηγήματος ὃ 0 ποιητὴς» ἀρχόμενος ἀπὸ ῥήματος ὑπαῤκτικοῦ, ὡς καὶ ἐν 

τῷ, ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δάρης ἀφνειὸς ἀμύμων. φησὶ yup ἣν δέ τις ἐν T, ρώεσσι Δόλων, Εὐμήδεος 

υἱὸς κήρυκος ϑείοιο, πολύχρυσος, πολύχαλχος, ὃς an ἴοι εἶδος piv. ἔην xexóg, ἀλλὰ ποδώκης. αὐτὰρ ὃ, 

40 ἤγουν οὗτος, μοῦνος ἔην μετὰ πέντε κασιγνήτῃσιν ; *6 ἐστιν, ὡς eni ἄλλων λέγει, τηλύγετος ἐν πέντε 

ἀδελφαῖς, οὗ τὸ ἀνάπαλιν ὡς ἐν ἀντιστροφῇ ἀλλαχοῦ ποιεῖ, τὸν ᾿Ιδομενέα τηλύγ ἕτον ἐν μάχῃ εἰπὼν, 
ὃ ἐστι μόνον, ὡς εἴ περ ἀντέἕστρεφε τὸ μόνος xal τὸ τηλύγετος. xci ἔστιν ἀληϑῶς τὸ τηλύγετος, εἴ πέρ 

πως χαινότερον érvuoAoyÓ sin, ταὐτόν mors τῷ, μεμονωμένος εἴτουν μόνος. εἰ γὰρ τηλύγετος ῥηϑείη 
ὁ τῶν ἄλλων ἁπλῶς τῆλε γενόμενος, καὶ μεμονωμένος ἂν 0 τοιοῦτος πάντως εἴη. 0 καὶ Ιδομενεὺς ἔπα- 

50 Ov ἐν μάχῃ μονωϑείς. ὅμως μέντοι ovy. ἁπλῶς ἀεὶ ταυτίζονδται τὸ μόνος xal τὸ τηλύγετος, ἀλλ᾽ εἰ 
που ἐπὶ μοναδικῆς γεννήσεως. ἀλλὰ τοῦτο μὲν τοιοῦτον. τὸ δὲ ῥηθὲν διήγημα ἐκτίϑησιν ὃ ποιητὴς μά- 
λιστα, ἵνα δείξῃ οἷος ὧν ὃ Δόλων οἵοις ἐπιχειρεῖ καὶ οἵων ἀριστείων ἐρᾷ, καὶ οὐ τοσοῦτον, ἵνα γνωρίσῃ 
αὐτὸν, ὅτι μηδὲ ἄσημος ἣν καὶ ἀφανὴς, τοῖς γὰρ ὑπὸ ἽἜχτορος κληϑεῖσιν ἀρίστοις εἰς βουλὴν συγκατ- 
εἰλεχτο. χαὶ οἷδὲ τοῦτον xci ὃ Διομήδης, ὃς καὶ ἐξ ὀνόματος καλέσει αὑτόν. ἐπαινεῖται δὲ χαὶ ἐνταῦϑα 

θο τῆς ἐμπεριβόλου συντομίας ὁ ποιητής" ἐν ὀλίγῳ γὰρ διὰ πιϑανότητα τὸ κύριον ὄνομα τοῦ κατασχό- 
που ἐδήλωσε, τὸ γένος, τὴν τύχην, τὴν ἐκ πατρὸς τέχνην, τὴν μορφὴν, τὴν ὠκύτητα. φασὶ δὲ οἱ 

παλαιοὶ καὶ ὅτε τὸ μὲν κήρυκος γενέσϑαι υἱὸν τὸν Δόλωνα εὐπειϑῆ τε αὐτὸν τῷ “ἔχτορι τίϑησι, καὶ 

ϑοϑεὔελπιν δὲ, ὡς ἐὰν ἁλῷ, αἰδέσονται οἱ ἐχϑροὶ αὐ" τὸν oic τι ϑεῖον γένος" ἄσυλοι γὰρ οἱ κήρυχες. ὃ δὲ 
πλοῦτος ἐλπίδας αὐτῷ ὑποτείνει, ὡς εἰ μὴ αἰδοῦς τύχοι διὰ τὸ γένος, λύτρα δοὺς λελύσεται. διὸ καὶ 
ἁλοὺς λέγει" ζωγρεῖτε, αὐτὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι, ἔσει γὰρ ἔνδον χαλκός τε χρυσός rs πολύχμητός τε 

σίδηρος" προβαλλόμενος εἰς πειϑὼ τὸ ϑέλειν τε πολλὰ δοῦναι καὶ τὸ δυνήσεσθαι. ἔνϑα σημείωσαι ὅτι 
τῷ ἀνωτέρω μνημονευϑέντι χρυσῷ καὶ γαλχῷ. ἐν τῷ; πολύχρυσος, πολύχαλκος, συνεπινοεῖταν καὶ 

10 σίδηρος, ὡς *ó Δόλων ἐν τοῖς xar αὐτὸν διασαφεῖ. τὸ μέντοι ποδώκη τὸν Δόλωνα εἶναι εἰς σωτηρίας 
αὐτῷ ἐχέγγυον γίνεται" ϑαῤῥεῖ γὰρ φυγεῖν φωραϑείς. καὶ ὅρα οἷον ἄνδρα ὃ ποιητὴς τοῖς μὴ φίλοις 
αὑτῷ βαρβάροις πιϑανῶς εἰς κατασχοπὴν ἐπελέξατο, οὐκ ἀρετῇ πεποιϑότα ῥρερανιωτινῇ; δι ἧς γεν- 
ναῖόν τι ἀνύσει, ἀλλ᾿ ἑτέροις τισὶ, Óv ὧν δυστυχήσας οὐδὲ ἐπανακάμψει, τοῖς ἑαυτοῦ. ἔχει δέ τε ἀστεῖον 
καὶ τὸ, Δόλων Εὐμήδεος υἱὸς, ὡς δέον μὲν ὃν εὖ μήδεσθαι, ᾳὐτοῦ δὲ τῷ δόλῳ καὶ μόνῳ ϑαῤῥύσαντος. 
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Ὅτι δὲ ὡς εἰκὸς κῆρυξ ἦν κατὰ τὸν πατέρα καὶ ὃ Δόλων, ἡ παλαιὰ συνήϑεια δηλοῖ. σύνηϑες γὰρ τοῖς 
παλαιοῖς, ὡς ἱστορεῖ καὶ ᾿Ηἰρόδοτος, τὰς πατρώας τέχνας διαδέχεσϑαι. αὐλητέω γάρ, φησιν, αὐλητὴς, 
καὶ μαγείρου μάγειρος, xol κῆρυξ κήρυκος. ( Vers. 315.) Ὅτι δὲ ϑεῖος ἅπας κῆρυξ παρὰ τοῖς πα- 
λαιοῖς, πολλαχοῦ δηλοῦται, καὶ πρῶτον ἔνϑα Διὸς ἐῤῥέϑησαν οἱ κήρυχες ἄγγελοι. πάντως δὲ εἰχὸς χαὶ 

ϑείους καὶ ἱεροὺς εἰναι τοὺς μὴ μόνον ' Βρμαϊχῶς κηρύσσοντας κατὰ τὸ, ᾿Ερμοῦ τήνδε πομπεύω τέχνην 

βέλβαιον, 0 πὲρ 0 παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ κῆρυξ (yog φησὶν, ἀλλὰ καὶ δημηγορίαις καὶ εἰρηναίαις ἐξυ- 20 
πηρετουμένους πρεσβείαις καὶ πολέμων λύσεσι καὶ ὅλως μέσους γινομένους εἰς πᾶν καϑῆκον, καὶ οὕτως 

ἱεροὺς Διί τε τῷ καὶ τὰ τοιαῦτα ἐφορῶντε καὶ λογίῳ “Εομῇ, ἐξ οὗ δοκοῦσι κατάγεσθαι. ( Vers. 516.) 
Τὸ δὲ κακὸς δηλοῖ μὲν τὸν δύσμορφον, ἀντίκειται δὲ τῷ χαλῷ ὡς αἰσχρὸς, καϑὰ δηλοῖ καὶ τὸ, διὰ 

10 χαλῶν γὰρ ὀμμάτων αἴσχιστα Τροίαν εἷλεν. ὅρα δὲ καὶ μαρτυρίαν τοῦ, οὐ πᾶσι πάντα τὸν ϑεὸν διδόναι 
οὔτε καχὰ οὔτε καλά. εἰ γοῦν καὶ εἶδος καχὸς ὁ Δόλων, ἀλλὰ ποδώκης. Ὅτι ἽἜχτωρ μὲν ἁπλῶς καὶ 
ἀορίστως ἐπὶ ἄλλῳ τινὶ, καϑὰ εἴρηται, μεγάλῳ δώρῳ, εἴτε χαὶ ὡς αὐτὸς ἔφη μισϑῷ ἐϑέλει στεῖλαι 

κατάσχοπον ταῖς ναυσὶν, 0 πὲρ ἤν δίφρος χαὶ δύω ἐριαύχενες, ἵπποι, οἱ ἀριστεύουσιν ἐπὶ νηυσὶν yai. 
ὁ δὲ Δόλων τὸ ἅρμα ζητεῖ καὶ τοὺς ἵππους τοῦ ᾿Αχιλλέως, ὑψώσας τὸ μέγα δῶρον, καὶ τοὺς ἀρίστους 

ἵππους αὐτὸς ὁρίσας ὡς οἷον ἑρμηνευτιχῶς καὶ ὄντως μεγάλα ζητήσας, ὡς xci Ὅμηρος iv τοῖς ἑξῆς 
παρασημηνάμενος ἐπικρίνειν, onov ᾽Οδυσσεὺς ἐπιμειδήσας ἐρεῖ, ἡ δὴ μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο ϑυμὸς, 
ἵππων Αἰακίδαο, καὶ τὰ ἑξῆς. 0' Εχτωρ μέντοι ὑπισχνεῖται καὶ ὡς ἐζητήϑη, ἀνα" σχὼν τὸ σχῆπτρον 3o 
ὀμνύει. ἔχει δὲ τὰ τοῦ Ὁμήρου οὕτως" ( Vers. 319.) "Exrop, ἔμ᾽ ὀτρύνει χραδίη xci ϑυμὸς ἀγήνωρ, 
ὃ δὴ καὶ Διομήδης φϑάσας εἰπε, νηῶν ὠκυπόρων. σχεδὸν ἐλθέμεν ἔκ TE πυϑέσϑαι" ἀλλ ἄγε μοι τὸ 

20 σχῆστρον ἀγάσχεο, χαί μοι ὄμοσσον, 1) μὲν τοὺς, ἤγουν τούτους, ἵππους τε χαὶ ἅρματα ποιχίλα χαλκῷ 
δωσέμεν, οἱ Φορέουσιν ἀμύμονα Πηλείωνα" σοὶ δ᾽ ἐγὼ οὐχ "ἅλιος σχοπὸς ἔσσομαι οὐδ᾽ ἀπὸ δόξης" τό- 

φρα γὰρ ἐς στρατὸν etut διαμπερὲς, ὄφρ᾽ ἂν ἵκωμαι νῆα ᾿Αγαμεμνονέην, ὅϑι που μέλλουσιν, ἤγουν 
ἐοίκασιν, ἄριστοι βουλὰς βουλεύειν ἢ φευγέμεν ἠὲ μάχεσϑαι. οὕτως 0 “όλων εἶπε. καὶ 0" Exroo ἐν χερσὶ 
σχῆπτρον λάβε καί οἱ ouocasv* ( Vers. 329.) ἴστω νῦν Ζεὺς αὐτὸς, μὴ μὲν roig ἵπποισιν ἀνὴρ ἐπο- 
χήσεταν ἄλλος Τρώων, ἀλλὰ σέ φημι διαμπερὲς ἀγλαϊεῖσθαι. ὡς φάτο, χαί ῥ᾽ ἐπίορκον ἀπώμοσε, 
τὸν δ᾽ ὀρόϑυνε. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι φασὶν ἐνταῦϑα οἱ παλαιοὶ μωρότερον εἶναι τοῦ αἰτήσαντος Δόλω- 
vog τὸν ὑμόσαντα " Exrogo ὡς ἤδη καὶ τοὺς ᾿“Ιχαιοὺς ἑλόντα xci τοῦ AyiAAÉoc περιγενόμενον καὶ διαι- 

ροῦντα τὰ λάφυρα. αἰτιῶνται δὲ καὶ ὡς τοῦ Νέστορος οὐ ῥιψοκινδίνως βουληϑέντος τὸν ᾿Ελληνικὸν 
κατάσκοπον ἑλεῖν τινὰ τῶν iv βάϑει τοῦ Τρωιχοῦ στρατοπέδου, «AX, ὡς ἐῤῥέϑη, ἐσχατόωντα καὶ 

$o μεμονωμένον τῶν GA ian, ἽἝχτωρ δὲ νηῶν σχεδὸν ἐλϑεῖν ἐθέλει καὶ πυϑέσϑαι, χινδύνῳ παραβάλλων o 
τὸν χατασχοπήσοντα. οὗ τὸ αὔϑαδες ὑπεραναβαίνων ὁ Δόλων ovy ἁπλῶς εἰς τὰς νῆας ἐλϑεῖν μεγα- 

λαυχεῖ, ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτὴν τὴν βασίλειον σκηνὴν, ὡς οὐχὶ κινδυνεύσων , φασὶν, ἀλλ ἐπικηρυχεύσων. 

“Σημειοῦνται δὲ καὶ ὡς ὃ μὲν Διομήδης, οὔτε ἠτήσατο δωρεὰν οὔτε ἠλαζονεύσατο ποιῆσαί τι μέγα, εὐχῇ 

δὲ χρησάμενος ϑεοῖς ἐπέτρεψεν ἑαυτόν. 0 δὲ Δόλων αἰτεῖ μὲν ἀδύνατα, ὑπισχνεῖται δὲ πράξειν ὑπέρογκα. 
καὶ Διομήδης μὲν ἔλαβε συνεργὸν διά τε τὸ ἄλλως νεμεσητὸν καὶ τὸ τοῦ πράγματος ἐπικίνδυνον, διὸ καὶ 

εὐδοκιμεῖ. ὃ δὲ Δόλων τὸ πρᾶγμα μόνος ϑαῤῥεῖ. διὸ καὶ ϑαυμαστέον, πῶς οὐ προσεῖπεν αὐτὸν 
ὁ ποιητὴς διὰ ταῦτα νήπιον. Ἔστι δέ, φασι, xai ἄπιστος ὃ “όλων οἷα βάρβαρος. ὅϑεν οὐ τρόποις 

ἀγαϑοῖς τὰς πίστεις, ἀλλὰ τῷ διὰ σκήπτρου ὅρκῳ ἐϑέλει βεβαιοῦν, χαὶ οὐ πιστεύει τὴν δύσιν ὅρχου 

δίχα. Διομήδης μέντοι οὐδὲ “προφέρει τὴν δόσιν ὅλως ἐν μνήμη. " Er παρασημαίνονται xci ὕτι ὡς ἐν 
4o πλούτῳ πολλῷ τεϑραμμένος ὃ Δόλων ἄνανδρός ἐστι χαὶ δειλὸς καὶ δι ψολίνδυνος xci ὡς εἰπεῖν ϑρασύ- 

ónAog, ἃ ὃς διὰ δειλίαν οὐ μόνον οὐκ ἀνύει rà προτεϑέντα, ἀλλὰ χαὶ προδότης γίνεται τῶν καὐτοῦ, ὡς 50 

ἐφεξῆς φανὴ σετᾶι. ἐπιλέγουσι. δὲ συχνὰ τοῖς τοιούτοις οἱ παλαιοὶ, ὅτι καὶ τοιοῦτος ὧν ὃ “όλων τῶν 

Aug Ἱ ἕππων ἐρᾷ χαὶ οἷος ὧν οἷα ϑέλει. “παρασημειοῦνται δὲ τὸν “όλωνα καὶ ζηλωτὴν ἱπποτροφίας 

καὶ φίλιππον τὸ ἦϑος, ὃς ἐνταῦϑα τε τοῦτο δείκνυσι, καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ, ὅπου περιττῶς ἐπαινεῖ 

πρὸς Διομήδην τοὺς "Proov ἵππους. τοῦτο δὲ ποιεῖν δοχεῖ μάλιστα διὰ τὸ τὸν Διομήδην εἰδέναι γίλιπ- 

πον, ᾧ καὶ πορίζει τοὺς νεήλυδας ἵππους, φιλούμενον λάφυρον, εἴ πως ὃ “Διομήδης περιποιήσοιτο 
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αὐτὸν ὡς τοῦ φιλουμένου πρόξενον, εἰ καὶ ὃ Διομήδης ὡς ἀγενῆ ἀντεραστὴν αὐτὸν ἀναιρεῖ. φασὶ δὲ 

καὶ ὅτι χτορος εἰπόντος τοὺς ἀρίστους τῶν “βλληνικῶν à ἵππων δοῦναι αὐτῷ, αὐτὸς ἐκχ συλλογισμοῦ 

τοὺς τοῦ ᾿ἀχιλλέως αἰτεῖ, ἄγων οὕτω πως ἑαυτὸν εἰς ἶσον τῷ AAA. ἔστι δὲ τοιοῦτός τις ὃ συλλο- 

γισμός" σὺ τοὺς ἀρίστους ἔφης δώσειν, ἄριστοι δὲ οἱ τοῦ ᾿Αχιλλέως, τοὺς TOU ᾿“Ιχιλλέως ἄρα δώσεις, 

λαβὼν γὰρ ὡς λῆμα τὸν τοῦ Lxrogoc λόγον τὸν λέγοντα ὅτι τοὺς ἀρίστους δώσω, προστίϑησιν αὐτὸς 730 

παρ᾽ ἑαυτοῦ πρότασιν ὁμολογουμένην τὸ, ἄριστοι δὲ οἱ τοῦ ᾿Αχιλλέως. καὶ οὕτω πλέκει ὃ βάρβαρος οὐχ 

εὔπλοχον TT αὐτῷ δοκοῦντα συλλογισμόν. (Vers. 521.) To δὲ ἀνάσχεο ἀλλαχοῦ μὲν ἀνοχὴν ὑπο- 

θο "μενετιχὴν δηλοῖ, ὡς τὸ, ἀνάσχεο κηδομένη περ᾽ καὶ πρὸ ὀλίγων τὸ, ἀνὰ δὲ σχέο" ἐνταῦϑα δὲ ἀντὶ τοῦ 

ἀνάτεινον εἴληπται. ὅρματα δὲ ποικίλα χαλκῷ τὰ τοῦ ᾿Ζχιλλέως λέγει ὁ Δόλων, ὡς τοιαῦτα ἐχεῖνα ἐκ 

πυκνῆς πείρας εἰδώς. C Vers. 922.) xoi ὅρα, ὅτι ὡς πέρ ὅπλων, οὕτω καὶ ἅρματος ἐπεμελοῦντο πρὸς 10 

κάλλος οἱ ἥρωες. καὶ τὸ μὲν τοῦ “Ἀχιλλέως οὕτω σωφρόνως καλλύνεται, τὸ μέντοι τοῦ Ῥήσου ἐν τοῖς 
ἑξῆς ἀβρότερον ἔχει. χρυσῷ γὰρ καὶ ἀργύρῳ εὖ ἤσκηται, οὗ καὶ τὰ τεύχη χρύσεα, καϑάπου xci τὰ 

τοῦ lA«óxov. (Vers. 525.) Τὸ δὲ, οἱ φορέουσιν, ἔχει τι χαινοπρεπές. φορέουσιν μὲν γὰρ καὶ οἱ 

SO09ZAxovrsg ἵπποι, φορέουσι δὲ καὶ ἅρματα τὰ ἑλκόμενα. Ὅμηρος δὲ πρὸς τὸ ἔμψυχον καὶ ἕλκον ἔχρι- 

γεν ἀποδοῦναν τὸ, οἱ φορέουσιν. αὐτὸ δὲ τὸ φορέουσι τὸ παρὰ τοῖς ned Ὅμηρον φορεῖον παράγει. 

φορέει γὰρ καὶ ἐχεῖνο, ἤτοι ἀνέχει τοὺς ἐν αὑτῷ, χκαϑὰ καὶ τὸ ἅρμα τὸν ἀναβάτην. ( Vers, $24.) 

Εν δὲ τῷ. ovy ἅλιος σχοπὸς ἔσσομαι , γράφουσιν οἱ περὶ “Ηρόδωρον € ὅτι εὕρομεν ἐν πολλοῖς εἰς τὸ 4 

ἀπόστροφον. τοῦτο δὲ παρεσημειωσάμεϑα, ὡς ἂν φανείη ὅτι ἐν τῷ, οὐχ᾽ ἅλις καὶ οὐχ᾽ οὕτως χαὶ τοῖς 

ὁμοίοις ; ἀμφιβόλως εἶχον οἱ παλαιοὶ, οἱ μὲν μετὰ ἀποστρόφου καὶ δασείας ποιούμενοι τὴν γραφὴν; οἱ 

δὲ τὸ μὲν πάϑος, ἤγουν τὴν ἀπόστροφον, μὴ προσιέμενοι, μόνον δὲ πνευματίξοντες. Τὸ δὲ, οὐδ᾽ 20 

ἀπὸ δόξης. ἀντὶ τοῦ οὐ πόῤῥω τῆς περὶ ἐμοῦ ὑπολήψεως. κεῖται δὲ τοιοῦτόν TL καὶ ἐν Οδυσσείῳ. καὶ 

λέγει μὲν ὃ Δόλων αὐτὸ διὰ τὸ ποδῶχες. ὁ δὲ φιλόκαλος ϑαυμάσεται τῆς δεξιότητος τὸν ποιητὴν οὕτω 
φράσαντα. τῷ ὄντι γὰρ εἰ οὕτως ἄφρων καὶ c γενὴς ὃ Δόλων, οὐκ ἀπὸ δόξης τοιαύτης τῆς περὶ αὑτοῦ 

διαπράξεται. ᾿Ιστέον δὲ € ὅτι, ὡς n κλέος παρὰ τῷ ποιητῇ οὐ χοιγνότε ἐρον ἡ τιμὴ, ἀλλὰ ἡ φήμη παρὰ 

τ τὸ χλύω, ἵνα; φασὶν, 7 xÀvog xui τροπῇ χλέος διὰ τὸ ἀκουστὸν εἶναι, οὕτω καὶ δόξα οὐ χατὰ τοὺς 

ὕστερον ἐπὶ τιμῆς, ἀλλὰ ἔννοια κατὰ ψυχὴν καὶ δόκησις xoi οἴησις. (Vers, 329. ) To δὲ, ἐς στρατὸν 

εἰμι, πάνυ στενῶς φρασϑὲν ὁ ὕμοιόν ἐστι TO, ἀνδρῶν δυσμενέων δῦναι στρατὸν ἐγγὺς ἐόντων, ὃ φϑάσας 

ἐπὶ Διομήδους περιφραστικῶς εἶπεν ὃ 7 ποιητής. οὕτω δὲ καὶ τοῦ δουλεύει 5 φεύγειν ἢ μάχεσϑαι περί- 

φρασις ἣν πρὸ ὀλίγων ἐν στίχοις τέτρασι τὸ, ἠὲ φυλάσσονται νῆες ϑοαὶ καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι 
διὰ τοῦ σκήπτρου γίνεται χαὶ νῦν ὕρχος, καϑὰ καὶ ἐν τῇ c ̓  ῥαψῳδίᾳ πεποίηται. καὶ ἔστι τοῦτο σεμνὸν 3o 

καὶ Ὁμηριχῇ ποιήσει πρέπον. ὃ μέντοι εἰπὼν, ἴστω Ζεὺς, ὅρκιον δέ μοι ξίφος, ἄλλως ἐποίησε δι᾿ ἕτε- 
ροίαν οὐκ ἀνεύλογον περιπέτειαν. (Vers. 551.) Τοῦ δὲ διαμπερὲς τοπικῶς ἐπιῤῥηθέντος ἐφερμηνευτι- 
κὸν τὸ, ὄφρ᾽ ἂν ἵκωμαι νῆα τὴν τοῦ ᾿“γαμέμνονος, ἔνϑα οἱ βουλευταί. ὃ γὰρ ἐχεῖσε ἱχόμενος διαμ- 
περὲς τοῦ “ἰχαιικοῦ στρατοῦ ἵκετο. τὸ δέ γε διαμπερὲς ἀγλαϊεῖσϑαι χρονικῶς εἴληπται ἀντὶ τοῦ διόλου, 
ὅ ἐστι διὰ ζωῆς ὅλης. ἑτεροῖα δὲ ταῦτα πρὸς τὸ, βάλλειν ἢ πλήττειν διαμπερὲς, καὶ πρὸς τὸ, χλήρῳ 

͵ , 9 eee ἢ A La. er 2 wes , » , * 
πεπάλαχϑε διαμπερές. (Vers. 3550.) Ev δὲ τῷ, μὴ μὲν τοῖς ἵπποις &vijo ἐποχήσεται ἄλλος, λέγει μὲν 

20 κατά τινα βραχεῖαν ἔλλειψιν ὅτι, Floro ϑεὸς, ὡς οὗ δὴ ἐποχήσεται αὐτοῖς ἀνὴρ ἕτερός τις τῶν Τρώων. 
οὕτω γὰρ ἂν εἴη ἀσόλοικον, σολοικοφανὲς ἄλλως ὄν. τὸ γὰρ χοινὸν οὕτω" ἴστω νῦν Ζεὺς μὴ δὴ αὖ- 
τοῖς ἄνδρα ἐποχήσεσϑαι ἄλλον Τρώων. σημειωτέον δὲ αὐτὸ εἰς σαφήνειαν τοῦ κειμένου ἐν τῇ Y. ῥαψῳ- 

δίᾳ, μὴ μὲν ἐγὼ Βρισηίδι χεῖρας ἐπενεγχεῖν. δῆλον γὰρ ὅτι ῥῆμα δριστιχὸν καὶ ἐχεῖ λείπει πρὸς ἐντελῆ 4o 
τῆς ἐννοίας σαφήνειαν, οἷον ὅτι ἴστω γῆ καὶ ἥλιος ὡς οὐδὲ ἐγὼ noua. ἢ ἐτόλμησα χούρῃ Βρισηίδε 
χεῖρ᾽ ἐπενεῖχαι. τοῦτο δὲ τὸ τοῦ “κτορος καὶ ἐσγηματισμένως εἴρηται. ὃ μὲν γὰρ πρῶτος στίχος ἀγᾶλλει 
ἀχροατὴ v φιλὲλ ληνα ὡς a) ηϑιζομένου τοῦ E ἥκτορος. ἀληϑῶς γὰρ οὐχ ἄλλος τις αὐτοῖς μετὰ τὸν ᾿Αχιλλέα 

ἐποχήσεται οὔτε Τρώων οὔτε “βλλήνων. 0 δὲ δεύτερος στίχος ἠχρείωσε τὴν ἔμφασιν, ὃ λέγων τὸ, ἀλλὰ σέ 

φημι ἀγλαϊεῖσϑαι. ὅτι δὲ πολλὰ καὶ οὕτω -σχηματίξονται πρὸς λεληϑυῖαν é ἔμφασιν, δηλοῖ xci “Ἑρμογένης 
ἐν τῷ, καὶ τοῦ μοιχοῦ λαβόμενος ἐβόων, ὦ πάτερ, σὺ δὲ ἧς οὐδαμοῦ. μέχρι γὰρ ὧδε ὃ λέγων μοιχὸν τὸν 
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πατέρα δηλοῖ φανερῶς" ἡ δὲ προσϑήκη τοῦ οὐδαμοῦ, ἐν τῷ, σὺ δὲ ἧς οὐδαμοῦ, ἐσκίασε τὸ τῆς σαφη- 
γνείας φῶς" ἀλλὰ τοῦτο μὲν, ἵνα μὴ ὃ υἱὸς παρανόμως εἰς πατέρα ὑβρίζῃ, τὸ δὲ Ὁμηρικὸν, i ἵνα μὴ 
᾿χαχοζήλως ὃ ποιητὴς παίζῃ ἐκκαλύπτων διὰ τοῦ OuvVovrog" Exropog 0 περ ἐχεῖνος οὔτε ἐγίνωσκεν οὔτε 3o 
εἰπεῖν προέϑετο. (Vers. 555.) Τὸ δὲ, éniopxov ἀπώμοσε, γράφουσί τινες ἐπώμοσεν, ἀστείως ποιοῦντες. 
ἡ μὲν γὰρ ἀπώμοσις, τουτέστιν ἡ ἄρσις, τὸ οὐδεὶς ἐποχήσεται ἄλλος, ἀληϑής. ᾿Αχιλλεὺς γὰρ μόνος" ὃ καὶ 
Ὀδυσσεὺς μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ. ἡ δὲ ϑέσις, ἤγουν ἡ ἐπώμοσις, ψευδὴς, τὸ, ἀλλὰ σὺ ὃ Δόλων, ὥστε ἀπώμοσεν 

μὲν 0" Exroo ἀληϑῶς, ἐπώμοσε δὲ ψευδῶς. δῆλον δὲ καὶ ἐκ τῶν τῆς Ὀδυσσείας ὅτι ἐπομνύναι μὲν τὲ 
καταφατικῶς ὀμνύναι, οἷον, νὴ τὸ ϑεῖον ποιήσω τόδε. ἀπομνύναι δὲ τὸ ἀποφατικῶς ὁρκωμοτεῖν, οἷον, 
μὰ τὸ ϑεῖον o) ποιήσω τόδε τι. ἐνταῦϑα οὖν ὃ Ἕχτωρ ἄμφω ποιεῖ, ἀπομνύμενος μὲν διὰ τὴν ἄρσιν, 
ἐπομνὺς δὲ διὰ τὴν ϑέσιν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτε, καϑὰ ἐν τῷ, ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, καὶ ἐν τῷ, ἥκεις ἐφ᾽ ἡ μᾶς, 
xai ἐν τῷ, δαιμονίη, τί μοι ἐπέχεις, ἡ ἐπὶ πρόϑεσις ἐναντιωματικῶς λαλεῖται ἀντὶ τῆς κατὰ, οὕτω 

xci ἐν τῷ ἐπίορκος καὶ τοῖς ἐξ αὐτοῦ" ἐπιορκεῖν γὰρ τὸ κατὰ ὅρκου γίνεσϑαι τῷ ψεύδει καὶ μὴ κατ᾽ 
ἀλήϑειαν οἰχειοῦσϑαι αὐτῷ. ( Vers. 554.) Ὅτι ῥινὸν ἤγουν δέρμα πολιοῦ. 0 ἐστιν λευκανϑίζοντος, 
λύχου ἐνδύει ὃ ποιητὴς τὸν Δόλωνα, ἐπίτηδες καὶ αὐτὸ ὡς ἄφρονα, ἵνα καὶ δι᾽ αὐτοῦ ὑπολεύχου 

*üvrog χατάφωρος ὃ ἀνόητος γένηται. τεφρῶδες γὰρ τὸ χρῶμα τοῦ Avzov καὶ οὐ βαϑὺ προβεβλημένον 4o 
τὸ μέλαν" ὅϑεν καὶ τὸ τῆς νυχτὸς μέρος τὸ ἤδη προσκυροῦν τῇ ἡμέρᾳ ἀμφιλύχη λέγεται νὺξ, ἣν ἡ ἀπε- 
ριμέριμνος ἰδιωτεία λυχόφως λέγει. ἴσως δὲ καὶ φκείωται ἡ λυκέη τῷ δολιευομένῳ. διὸ παρὰ Aiuio 
Διονυσίῳ χεῖται τὸ λυχοφιλίως ἀντὶ τοῦ ὑπύπτως, ὑπούλως, ὃς φέρει καὶ Mevavógov χρῆσιν ταύτην" 
λυκοφίλιοι μέν εἰσιν αἱ διαλλαγαί. δῆλον δὲ ὡς ἡ ῥηθΘεῖσα ἀμφιλύκη καὶ ex τοῦ λύγη γίνεται, 0 σημαί- 
γει χατὰ τοὺς παλαιοὺς τὴν σκιάν. προσλαβὸν δὲ τὸ ἢ ποιεῖ τὴν ἡλύγην, 0 δηλοῖ σχέπην, σκιάν. ἐξ οὗ 
ἐπηλυγασάμενος παρὰ Πλάτωνι ὃ προβαλόμενος καὶ ἐπισχιασάμενος. ὅτι δὲ καὶ νυχτερινοὶ κύνες λέγον- 
ται οἱ λύκοι, ἔστιν εὑρεῖν ἐν τοῖς παλαιοῖς. ἔστι δὲ ἡ περὶ Δόλωνος Ono φράσις αὕτη αὐτίχα 
δ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἐβάλλετο καμπύλα τόξα, ἕσσατο δ᾽ ἔκτοσϑε ῥινὸν πολιοῖο λύκοιο. (Vers. 555.) Καὶ 
ὅρα ὅτι κἀνταῦϑα ἕσσατό φησι δέρμα λύχου, ὡς καὶ πρὸ τούτων ἐπὶ τοῦ βασιλέως, ἕσσατο δέρμα λέον- 
τος. δηλοῖ δὲ καὶ νῦν τὸ ἐπεκάϑισεν, ἑαυτῷ περιέϑετο. διὸ καὶ ἐπὶ περικειαλαίας αὐτὸ λέγει, ἐπα- 
γαγὼν εὐϑὺς τὸ; κρατὶ δ᾽ ἐπὶ κτιδέην κυνέην, ἕσσατο δηλαδὴ, ὃ ἐστι περιέϑετο, χαϑὰ καὶ "ἐπὶ Ma- 50 
γελάου εἶπεν ὅτι στειάνην ἐπὶ τῇ κεφαλῇ ἐϑήλατο πρὸς ὁμοιότητα τοῦ, Cu wuow ἐβάλετο τόξ 

ταὐτὸν γὰρ εἰπεῖν ἐβάλετο καὶ ἐθήχατο. ἴσως δὲ καινὸν οὐδὲν καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύσασϑαι γοῆσαι τὸ ἕσα- 

σϑαι, εἴ γε τὴν λέξιν τοῦ ἐνδύσϑαι xoi ἐπὶ πανοπλίας τίϑησιν ὃ ποιητὴς, ὡς ἐδήλωσε τὸ, ὕπλοισιν 

ἐνὶ δεινοῖσιν ἐδύτην. ᾿Ιστέον δὲ χαὶ ὅτι τὸ δέρμα τοῦ λύχου λυχέην ὁ ποιητὴς ἐρεῖ μετ᾽ ὀλίγα πρὸς 

ὁμοιότητα τοῦ παρδαλέην xci τῶν ὁμοίων, καὶ ὅτι τοὺς ἐν τῇ νυχτεγερσίᾳ ἥρωας καινοτρόπως ὃ ποιη- 
τὴς ὡπλισμένους ἱστόρησεν, ὡς καὶ προδεδήλωται, τὸν Δόλωνα, τὸν Διομήδην, τὸν Ὀδυσσέα, τοὺς 
βασιλεῖς , τοὺς λοιπούς. καὶ ὅτι τοῦ ποιητοῦ εἰπόντος, χρατὶ δ᾽ ἐπὶ κτιδέην, ὡς ἐῤῥέϑη, χυνέην, φασὶν 

οἱ ὑπομνηματισταὶ ὅτι Uie ἐστὶ ζῷον c ὅμοιον κυνιδίῳ μελιταίῳ, ὀρνιϑοφάγον, τοῖς σμήνεσιν ἐπηρεά- 

ζον, ἔχον τὸ αἰδοῖον οἷον ὀστοῦν, καὶ ἰᾶται στραγγουριῶντας. τὸν δὲ᾽ Ὀμηρον ἀφελεῖν φασὶ τὸ (, δέον 

εἰπεῖν ἰκτιδέην κυνέην. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι ἐνταῦϑα μὲν ἐν τῷ ἐπὶ χτιδέην ἀμφί, ἰβολὸν ἐστιν εἴτε μετὰ συνα- 

λοιφῆ ἧς τῆς προϑέσεως δητέον ἰχτιδέην τετρασυλλάβως εἴτε τρισυλλάβως χειδέην ἀσυναλείπτως. ὅτε δὲ 

ἐν τοῖς ἑξῆς ἐ ἐρεῖ, τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν χτιδέην χυνέην εἵλετο, τὴν ἀμφιβολίαν διέκρινεν ὁ "ποιητὴς, φανερῶς 60 

γράψας χτιδέην ἐν ὌΝ" συλλαβαῖς, ὡς ἔφασαν οἱ ὑπομνηματισταί. οἱ δὲ καὶ πανοῦργον τὴν ἴχτιν τὸ 

ζῷον ἱστοροῦσι, χαὶ μεῖζον μὲν γαλῆς χαὶ δασύτερον, ἄλλως δὲ “παραπλήσιον. οἱ δὲ ἀγρίαν λέγουσιν 

εἶναι γαλῆν. καὶ ἑτέρωϑεν δὲ εἰκασμὸς τοῦ ζῴου συνάγεται τοιοῦτος. Ταρτησία, φασὶ, γαλῆ ὕμοιόν 

τι ἴχτιδι. εἰ, δὲ καὶ ταὐτὸν ἴκτις αὕτη. βαρυτόνως καὶ ἰχτὶς ὀξυτόνως 1j παρὰ τῷ χωμιχῷ, μεμνημένῳ 

ἰχϑυοφάγου ἰχτίδος, οὐχ ἀναγκαῖον ἄρτι ζητεῖν. ἐλλιπῶς δὲ εἴρηται τὸ, χρατὶ δ᾽ ἐπὶ κτιδέην χυνέην" 

ῥήματος γὰρ ἀπὸ κοινοῦ λείπεται } ἢ προηγησαμένου ἀνωτέρω, οἷον ἐβάλετο ἢ ἕσ aaro, ἢ ἐπαγομένου,ϑ10 

ἐπάγει γάρ᾽ ἕλε δ᾽ ὀξὺν ἄχοντα, ἵνα ἢ, κτιδέην ἕλεν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτε, 0 περ ἐπὶ τοῦ κυνέην ταὺ- 

ρείην ἐγράφη, καὶ ἐνταῦϑα ἔστιν εἰπεῖν. εἰ γὰρ χτιδέη, πῶς κυνέη; καὶ ἐὰν κυνέη, πῶς κτιδέη; ἔστι δὲ 
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τοῦτο εὐλογώτερον ἐχείνου. ἐπεὶ γὰρ ἡ ἔχτις κυνιδίῳ χατά τινας ἔοιχεν, ἐγγὺς ἂν εἴη χαὶ ἡ ἰχτιδέη 
κυριολεχτεῖσθαι εἰς κυνέην. δῆλον δὲ ὅτι πρὸς ὁμοιότητα τῆς παλαιφάτου χυνέης xai ἡ κτιδέη λέγε- 

ται" ἀμφότεραι γὰρ ἐκ τῶν καλυπτόντων δερμάτων καλοῦνται, ἡ μὲν τοῦ χυνείου, ἡ δὲ τοῦ ἰχτιδείου. 
(Ye s. 536.) 'Ür. σχῆμα προαναφωνήσεως τὸ, οὐδ᾽ ἂρ ἔμελλεν ὁ Δόλων ἐλϑὼν ἐκ νηῶν ἂψ Ἕκτορι 
μῦϑον ἀποίσειν. ἀγωνιῶντι γὰρ ἀχροατῇ χαὶ μάλιστα τῷ φιελέλληνι προλαλεῖ τὸ ἀποβησόμενον. οὕτω 

δὲ προαναφωνητιχῶς xci τὸν “ἕχτορα ἐπίορχον ὑμόσαι εἶπεν, ap oig περὶ τῶν ᾿Αχιλλέως | ἵππων ὥμοσε͵ 
τῷ “όλωνι. (ΝΜ 6ι5. 538.) Ὅτι παραφράζων τὸ, λιπέτην δὲ κατ᾽ αὐτόϑι πάντας ἀρίστους, 0 περ ἐπὶ 

τῶν ' Ελληνικῶν κατασχόπων ἐῤῥέϑη, φησὶ περὶ τοῦ Δόλωνος" ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν κάλλι- 
10 t&v. ὕμιλον. Ὅτι τοὺς μὲν ' Βλληνικοὺς ἐπισχύπους ἀπερχομένους διὰ "παραβολῆς τε ἐσέμνυνεν, εἰχά- 

σας λεόντοιν αὑτοὺς, καὶ ἐπωρχήσατο διὰ τῆς φράσεως τῇ ἐκείνων πορείᾳ, εἰπών" ἂν φόνον, ἂν τὸ 
γέχυας καὶ ἑξῆς. τὴν μέντοι τοῦ ἀγενοῦς Δόλωνος πορείαν ἐπιτρέχων οὕτω quot" ἔβη ἂν ὁδὸν μεμαώς. 
( Vers. 340. ) Ὅτι πρῶτος ᾿Οδυσσεὺς προνοητικώτατα ἤσϑετο τὸν Δόλωνα ἐρχόμενον» χαὶ στοχαζέ- 

μενος οἷα εἰχὸς, ἔφη" οὗτός τοι, Διόμηδες, ἀπὸ στρατοῦ τῶν Τρώων δηλαδὴ ἔρχεται ἀνήρ᾽ οὐχ οἶδ᾽ 

ἢ νήεσσιν ἐπίσχοπος ἡμετέρῃσιν 1j τινα συλήσων νεκύων κατατεϑγειώτων. εἶτα xci συμβουλεύει" ἀλλ ἐῶμέν 
μιν πρῶτα παρεξελϑεῖν πεδίοιο τυτϑὸν, ἔπειτα δέ κ᾽ αὐτὸν ἐπαΐξαντες ἕλοιμεν χαρπαλίμως. εἰ δ᾽ ἄμμε, 

ἤγουν ἡμᾶς, παραφϑαίησι πόδεσσιν, ἀεὶ πρὸς νῆας αὐτὸν συνέλαυνε. Καὶ ὅρα τὸ ἐνεργὲς τῆς τοῦ 
᾿ὈΟὨΛἧυσσέως φρονήσεως. αὕτη vs γὰρ ἡ βουλὴ εὐπετῶς ἔσχεν αὐτῷ, καὶ ἡ αἰτία δὲ τῆς τοῦ Δόλωνος ὁδοῦ 
εὐστόχηται. ὑπενοήϑη δὲ καὶ τὸ ποδῶκες τοῦ ἐπισχόπου, ὡς εἰκὸς ὃν τοιοῦτον εἰναι αὐτόν. διὸ καὶ τῷ 4ιο- 
μήδει ἐπιτρέπει εἰπών" (Vers. 547.) αἰεὶ προτὶ νῆας, ἢ ποτὶ νῆας, ἀπὸ στρατόφιν ἤγουν ἀπὸ τοῦ Τρωι- 
κοῦ στρατοῦ προτιειλεῖν τὸν ἄνδρα, ἤγουν εἴλει καὶ στρέφει, ἔγχει ἐπαΐσσων, μή πως προτὶ ἄστυ ἀλύξῃ. 20 

20 ἐνταῦϑα δὲ τυχὸν μὲν κολακεύει Ὀδυσσεὺς ἐν δέοντι τὸν Διομήδην *og ἑαυτοῦ ποδωχέστερον, τυχὸν δὲ 
οὐδὲ ϑαῤῥεῖ πάνυ οὐδ᾽ ἐνταῦϑα τὸν ὠκὺν δρόμον, 0 καὶ iv ̓ Οδυσσείᾳ ποιεῖ ἀεϑλεύων, ἔνϑα δεδοιχέναι 
φησὶ, οἴοισι πόδεσσι μή τις αὐτὸν παρέλϑῃ. οὔκουν ἤσχυνεν ᾽Οδυσσεὺς τῷ Διομήδει τὴν ἐπιλογὴν, 
ἐξ αὑτῆς, ὃ φασι, πρώτης yeouutis ἀγαϑὰ ποιήσας, ὃς καὶ νῦν πρῶτος ἤσϑετο τοῦ πολεμίου ἐπιόντος, 

χαϑὰ καὶ ὃ Νέστωρ ἐν τοῖς ἑξῆς πρῶτος τοῦ τῶν ἵππων κτύπου ἀκούσει ἐπανιόντων τῶν κατασχόπων. 
καὶ οὐχ ἔστιν οὐδὲ τοῦτο κατὰ τοὺς τὸν Ὀδυσσέα ψέγοντας σημεῖον δειλίας, ἀλλὰ προνοίας, ὁποία καὶ 

ἡ κατὰ τὸν Νέστορα. (Vers. 542.) καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ τὸν "Prjoov ὁρᾷ καὶ τοὺς ἐχείνου ἵππους. καὶ 
ἔστιν ἀληϑῶς αὐτὸς ἐπίσκοπος, ἤγουν σχοπευτὴς ἀκριβής. ὅτι γὰρ ἡ ἐπὶ πρόϑεσις καὶ ἀκρίβειαν τινα 
σημαίνει καὶ ἐπίτασιν ἐνεργείας. δηλοῖ καὶ τὸ ἐπιόψομαι, ὡς ἀλλαχοῦ εἴρηται" ἔτι δὲ καὶ τὸ ἐπεδρα- 
μέτην κατωτέρω ῥηϑὲν ἀντὶ τοῦ μᾶλλον xai συντονώτερον ἔδραμον. ( Vers. 343.) ' Ev δὲ τοῖς εἰρημέ- 732 
νοις ὕρα καὶ ὅτι ἐν συνήϑει, σχήματι ἀπορίας βιωτικῷ τε χαὶ περιουσιάζοντι τὴν ποίησιν ἐχτίϑεται 
ὃ ποιητὴς τὰς ὡς ἐπὶ πολὺ αἰτίας τῆς γυχτερινῆς ἔξω τοῦ “στρατοπέδου πορείας τῶν στρατιωτῶν, μονο- 

,So γουχὶ λέγων ὡς ἢ διὰ κατασκόπησιν τοῦτο γίνεται τὴν πρὸ ἔργου ἄρτι τῷ Δόκλωνι ἢ διὰ λάφυρα. οὕτω 
καὶ μετὰ ταῦτα ἐρωτῶν ὃ Ὀδυσσεὺς τὸν Δόλωνά φησι" πῇ δὴ ἐπὶ νῆας ἀπὸ Lese. ἔρχέαι οἷος. ἐν 

γυχτί; ?] τινα συλήσων νεχύων; ἢ σ᾽ "Exvop προέηκε διασχοπιᾶσϑαι ἕκαστα; καὶ ἑξῆς. Ἔνϑα ὅρα 

καὶ ὡς περιέφρασε τὸν ἐπίσχοπον, οὐκ αὐτὸν ἀλλὰ ἔργον αὐτοῦ εἰπὼν τὸ διασκοπιᾶσϑαι ἕκαστα, τὸ δὲ 
συλήσων ἀντὶ τοῦ ἐκδύσων κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἤγουν σῦλα καὶ λάφυρα ληψόμενος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐχ 

τοῦ τοιούτου συλᾶν εἴληπται καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ κλέπτειν, ἐπειδὴ ὥς meo ὁ ἐν μάχῃ συλῶν μετὰ δέους ὑφαι- 
ρεῖται τὰ σχῦλα, οὕτω πως xol ὃ κλέπτων" ἀμφότεροι γὰρ, καϑὰ καὶ οἱ ληισταὶ, παραβάλλουσι κιν- 
δύνῳ τὰς σφῶν κεφαλάς. τοὺ δὲ νεχύων κατατεϑνειώτων ὅτι ϑατέρα λέξις περιττῶς κεῖται, πολλα- áo 
χοῦ φαίνεται. χαί που χεῖται καὶ αἰτία τῆς τοιαύτης ἐν φράσει στοιβῆς. ὃ δὲ παλαιὸς ἀστεῖος 

ἐκεῖνος ὁ τοὺς χλωροὺς ἀνϑρώπους γνεχροὺς ὀνομάσας εἴποι ἂν ἐντεῦϑεν λαβεῖν τὴν ἀρχὴν, ὡς τῶν 
τοιούτων παρ᾽ αὐτῷ νεχρῶν οὐ τεϑνεώτων. ἱστορεῖ γάρ τινα ὃ ᾿Αϑήναιος βαρὺν δοκοῦντα, ὕτι 

ἔσκωπτε τόπον τινὰ ὡς νοσερὸν, φάναι πρὸς τοὺς αἰτιωμένους ἐποίχους, καὶ πῶς ἂν πόλιν ἐρεῖ τις 

Ao νοσώδη, ἔνϑα καὶ οἱ γεχροὶ περιπατοῦσιν ; ; εἶεν δ᾽ ἂν πρέποντες ἐννοίᾳ τοιαύτῃ κατὰ “τοὺς ὡς εἴρηται 
χλωροὺς καὶ οἱ παρ᾽ ἄλλοις διὰ τὸ xaT ὄψιν ὠχρὸν πύξινοι. ( Vers. 544, ) Τὸ δὲ, παρεξελϑεῖν πεδίοιο; 
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Ὁμηρικώτερόν ἐστι γραφόμενον παρὲξ ἐλϑεῖν ἐν δυσὶ μέρεσι λόγου, ὁμοίως τῷ παρὲξ ὁδοῦ, ὃ μετ᾽ ὀλίγα 

εἰρήσεται. (Vgx&- 346.) Τὺ δὲ, παραφϑαίῃ πόδεσσιν, ἀντὶ τοῦ ὕ παραδράμῃ, γικήσῃ, παρέλϑῃ. χωρὶς δέγε 

προϑέσεως τὸ ἁπλῶς φϑάσαι ἡ λέξις δηλοῖ, ὃ ἐστι προλαβεῖν. ἐρεῖ οὖν μὲτ ̓ ὀλίγα, μή τις φϑαίη, ἐπευξά- 

μενος βαλεῖν. (Vers. 347.) Ὅρα δὲ καὶ ὡς μιᾷ ποιητικῇ προϑέσει φιλητῶς ἐνέμεινεν ἐν τῷ, προτὶ vag, 
ἢ nori νῆας, καὶ προτιειλεῖν, xoi προτὶ ἄστυ ἀλύξῃ. (Vers. 349.) Ὅτι Διομήδης καὶ 'Ü3iuauis τὸν Τρωι- 
κὸν κατάσχοπον γνόντες παρὲξ ὁδοῦ ἐν νεκύεσσι κλινϑήτην, ἵνα δηλαδὴ πεδοῖ χείμενοι λάϑωσι τὸν Δόλωνα 
συναναμιγ, μένοι τοῖς vexoig * ὁ δ᾽ ἂρ ὦκα παρέδραμεν ἀ c ̓ φραδίῃσι. Καὶ c ὅρα ὅτι νῦν οὐκ ἐπὶ ψόγῳ εἶπε 50 
τὴν ἀφραδίαν ὦ ὡς ἐπὶ ἀφροσύνης καὶ κακονοίας, ἀλλ ἁπλῶς οὕτως ἐπὶ ἀγνοίας καὶ ἀντὶ τοῦ ἀπρονοήτως. 
τὸ δὲ ὦχα τῆς μαρτυρηϑείσης τῷ Δόλωνι ἔνδειξίς ἐστιν ὠχύτητος. περὶ δὲ τοῦ παρὲξ πολλαχοῦ γέγρα- 

πται, ὅτι τε βραχεῖαν δηλοῖ διάστασιν" σημαίνει γὰρ διὰ μὲν τῆς παρα ἐγγύτητα, διὰ δὲ τῆς ἐξ ἀπόστα- 

σιν" καὶ ὅτι διφορεῖται xarà τὴν σύνταξιν, ἐνταῦϑα μὲν γενικῇ συνταχϑὲν, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις, μετ᾽ 
ὀλίγα δὲ αἰτιατικῇ ἐν τῷ, παρὲκ νόον ἤγαγεν “Εχτωρ. ( Vers. 352.) Ὅτι τὰς “ἡμιόνους προφερεστέρας 6o 
εἶναι τῶν βοῶν ἕλχειν κατὰ νειὸν ἄροτρον γεωργιχώτατα λέγει ὃ ποιητής. φασὶ γὰρ οἱ ἔμπειροι ὡς μὲν 
τῇ πρώτῃ τῆς γῆς ἐργασίᾳ βοῶν δεῖ RN σον ὄντων καὶ γενναιοτέρων, ὡς ἂν βαϑεῖα γένηται 
ü τομὴ, ἐν δὲ νειῷ ἤδη προεσχισμένῃ "χρήσιμον τὸ τῶν ὀρέων γένος μᾶλλον ὡς ὀξύτερον, τοιοῦτον ya0811 

τὸ ὀρικὸν ζεῦγος, ὡς περ ev τὸ τῶν βοῶν ἰσχυρότερον. προφέρει δὲ τὸν λόγον τοῦτον ὁ ποιητὴς, Μμε- 
spo» ὅσον διάστημα τῶν "Ἑλληνικῶν χατασχόπων ἦν πρὸς τὸν Δόλωνα, ὅτε διώκοντες ἤγγισαν αὐτῷ. 

φησὶ γάρ" (Vers. 351 ) ἀλλ ὅτε δή ῥ᾽ ἀπέην ὅσσον τ᾽ ἐπὶ οὖρα πέλονται ἡμιόνων" αἵ γάρ τε, ἤγουν αὗται, 

βοῶν πορημρύσεεραι εἰσιν ἑλκέμεναι γειοῖο βαϑείης πηχτὸν ἄροτρον" τὼ μὲν, ἤγουν οὗτοι, ἐπεδραμέτην, 
καὶ ἑξῆς. εἰσὶ δὲ οὐ ρα; ἢ προπαροξυτόνως ἐπίουρα, τὰ ὁρμήματα ὡς ἀπὸ τοῦ ὀροΐειν, i] τὰ μεταξὺ 10 

διαστήματα, ὡς ἀπὸ τοῦ οὔρος ὃ περιορισμὸς, χατὰ γένους μεταπλασμὸν, ὁποίου τρόπου ἐστὶ καὶ 
τὰ δάχτυλα καὶ τὰ ταρσὰ καὶ τὰ λύχνα καὶ τὰ πεσσὰ δὲ, ὡς τὸ, καὶ πεσσὰ πεντάγραμμα χαὶ κύβων 
βολαί. ἔστι δὲ ὃ μὲν πρὸς ἡμιόνους εἰχασμὸς τοῦ Δόλωνος, ὁ δὲ πρὸς βόας τῶν διωχόντων “λληνι- 

χῶν ἡρώων, εὐγενέστερος ὧν οὗτος πάντως ἐκείνου. (Vers. 552. ) Προφερέστεραι δὲ καὶ ταχύτεραι χαὶ 
ἔμπροσϑεν φερόμεναι. ( Vers. 353. ) Βαϑεῖαν δὲ λέγει γνειὸν τὴν ἢ “ὀφείλουσαν i ἢ δυναμένην «ἰς βάϑος 20 
σχίξεσϑαι. πρωτότυπον δὲ αὐτῆς τὸ vtüv, οὗ χρῆσις παρ᾽ How ἐν τῷ, ϑέρεος δὲ νεωμένη οὔ σ᾽ 
ἀπατήσει"- ἐξ οὗ καὶ παρὰ “Σοφοκλεῖ ἀνανεώσασϑαι λόγους τὸ ἀνακινῆσαι, εἰπεῖν δὲ καιριώτερον, ἀνα- 

πολῆσαι. ἀρότρου δὲ πηκτοῦ μνεία καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Ὀδύσσειαν, 0 πέρ ἐστιν ἢ τὸ εὐπαγὲς καὶ στερεὸν 
ἢ) ἄλλως τὸ xa «Ησίοδον, 0 ἀντιδιαστέλλεται πρὸς τὸ αὐτόγυον. ἐνΘθυμητέον δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ τὸ πη- 
κτῶν κλιμάκων ἀντὶ τοῦ εὐπαγῶν, ὃ κεῖταί που παρ᾽ Εὐριπίδῃ. δῆλον δ᾽ ὡς ὁ πλεονασμὸς τοῦ ᾧ ἐν 
τῇ ληγούσῃ τοῦ ἄροτρον διέστειλεν οὕτως αὐτὸ ἐχ τοῦ αν ὃς οὐ μόνον τὸ τοῦ ἀροτριᾶν ἔργον 
δηλοῖ, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐνιαυτὸν παρὰ “Σοφοκλεῖ, προπαροξυνόμενον ἀναλόγως τῷ ἄμητος. ( Vers. 354.) 
᾿Ιστέον δὲ καὶ ὕτι τέως μὲν, ὅσον ἐῤῥέθη. ὃ ποδώχης Δόλων διίσταται τῶν δευλόθέων, χαὶ ποιεῖ τὴν 

τοῦ πράγματος περιπέτειαν ἐναγώνιον, ἐφεξῆς δὲ, ἐπεί περ οἱ μὲν ἐπεδραμέτην, ὡς εἴρηται, ὃ δ᾽ ἂρ 

ἔστη, δοῦπον, φησὶν, ἀκούσας, ἔλπετο γὰρ κατὰ ϑυμὸν ἀποστρέψοντας ἑταίρους ἰέναι ἤπαλιν ἡ Te 3o 

ὀτρύναντος, ἄλλως μετρεῖ 0 ποιητὴς τὸ μεταξὺ τῶν κατασχόπων διάστημα. φησὶ yao* (Vers. 357 .) ἀλλ 

ὅτε δή δ᾽ ὄπεσαν οἵ τε διώκοντες δηλ αδὴ χαὶ ὃ διωχόμενος δουρηνεχὲς, ἢ καὶ ἔλασσον, γνῶ ἐ 0 ἄνδρας 

δηίους ὁ “όλων, λαιψηρὰ δὲ γούνατ᾽ ἐνώμα φευγέμεναι" τοὶ δ᾽ αἶψα διώκειν QU ἦϑησαν. εἶτα ἐκιπλέκων 
παραβολὴν λέγει" ( Vers. $60. sqq.) ὡς δ᾽ ὅτε καρχαρόδοντε δύω κύνε εἰδότε, ἤγουν ἴδμονες, ϑήρης 

ἢ κεμάδ᾽ ἠὲ λαγωὸν ἐπείγετον ἐμμενὲς αἰεὶ χῶρον ἀν᾽ ὑλήενϑ᾽, ὃ δέ τε προϑέῃσι peux, οὕτω τὸν 

Δόλωνα Διομήδης καὶ ᾿Οδυσσεὺς λαοῦ ἀποτμήξαντε διώχετον ἐμμενὲς αἰεί, ( Vers. 357.) ᾿Ιστέον δὲ € ὅτι 

δουρηνεκὲς λέγει τὸ εἰς ὅσον δόρυ φέρεται, ἵνα δηλοῖ βολὴν δορὸς , ἢ ὅσον μῆκος δουρός. διὸ μετ᾽ 

ὀλίγα ἐπαΐσσων ὃ Διομήδης φησί" ( Vers. 570.) ἠὲ μένε, né σὲ δουρὶ χιχήσομαι, 0- πὲρ xci αὐτὸ 

διχῶς νοεῖταψ, ἢ ὡς ἐπαφεὶς τὸ δόρυ περιγενήσομαί σου, ἢ αὐτοσχεδὸν τύψας ἕλω σε, ὡς εἰ καί τις 

ἐχϑὺν τριαίνῃ πλήξας κιχήσεται. δοχεῖ δὲ καὶ ἄλλως ἀστείως αὐτὸ εἰρῆσϑαι, ἵνα λέγῃ eg , ἐπεὶ οὐ δύνα- 

μαι κιχήσασϑαΐ σὲ ποσὶ, κιχήσομαί σε δουρί. πρὸς ὁμοιότητα δέ τινα τοῦ διηνεχὲς καὶ ποδηνεχὲς 
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συντέϑειται τὸ Óovorvexég* xai ἔτι τοῦ χεντρηγεκές. λέγεται “γὰρ ἵππος κεντρηνεκὴς ὃ εὐπειϑὴς XEV- 
^40 τροις. κέντρα δέ φα μέν, & xci ἐγκεντρίδας οἱ παλαιοὶ, ἤγουν τὰ περὶ τὰς πτέρνας 3 ois, φασὶν, 

ἐλαύνονται ἵπποι. xci κλέπταις δὲ ἦσαν ἐγκεντρίδες τινές. Κόροιβος ovv τοιαύτας ἔχων ἀνεῤῥιχᾶτο Ϊ 
κλεπτιχῶς διὰ τῶν τοίχων. ἐλέγετο δὲ καὶ ἰχϑύχεντρον κατὰ Παυσανίαν τρίαινα, 1j ἐπὶ μεγάλων ἰχϑύων " 
χρῶνται. (Vers. 557.) TO δὲ ἄπεσαν, ἤγουν ἀπῆσαν, διίσταντο, ov τοὺς διώκοντας μόνους δηλοῖ, | 
ἀλλὰ καὶ τὸν διωκόμενον. oU γὰρ αὐτοὶ μόνον ἀπῆσαν ἐχείνου, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς ἐχείνων κατὰ τὸ, ἀλλ 
ὅτε δή ῥ᾽ ἀπέην, ὃ Δόλων δηλαδή. Ἔνϑα C ὅρα xai ὅτι λείως δυνάμενος ὃ ποιητὴς “φράσαι, ἀλλ ὅτε δὴ | 

ἀπέην, προέχρινε τραχυφωνῆσαι διὰ τῆς τοῦ ῥὰ ἐπενϑέσεως, ὡς χαὶ ἐν τῷ, ἀλλ᾽ ὅτε δή e ἄπεσαν, καὶ 

ἐν τῷ, γνῶ 0 ἄνδρας δηίους. Τὸ δὲ, δουρηνεκὲς ἢ καὶ ἔλασσον. τὸ φιλάληϑες τῆς ἱστορίας δηλοῖ, j 

ὡς ἔστιν Ort καὶ ἐνδοιαζούσης πιϑανῶς. ( Vers. 358.) Ex δὲ τοῦ, λαιψηρὰ γούνατ᾽ ἐνώμα φεύγειν, 10 ᾿ 

παραπέφρασται τὸ ἀντίϑετον τὸ, τοὶ δ᾽ αἶψα διώχειν ὡρμήϑησαν, οὗ τὸ ἐπίῤῥημα τὸ αἶψα πρωτό- ; 
ϑετόν ἐστι τοῦ λαιψηρά. ϑρασύδειλος δὲ ὡς καὶ προεῤῥέϑη ὁ Δόλων, ὃς μετὰ ϑάρσους τὸν ἀϑλον 

ὑποδὺς εἶτα φεύγεν χατὰ χράτος τοὺς πολεμίους ἰδών. οὕτως οὐδὲν οἷδε συντελεῖν ἀρετὴ σώματος, εἰ 
50 μὴ ψυχικῷ καλῷ συζευγνύοιτο. τί γὰρ ὥνησεν ἢ τῶν Ἀποδῶν ὠχύτης μόνη τὸν Δόλωνα, D τις οὐδ᾽ ἐν 

γυμνασίῳ δίχα εὐβουλίας é ἔχει τὸ ἐνεργόν; ἔοικεν οὖν χαὶ αὐτὸς ὁ Δόλων καταγινώσχειν ἑαυτοῦ τὸ μὴ | 
δεῖν χατάσχοπον σταλῆναι, ὃς τῶν πολεμίων ἐπιδιωκόντων ἔστη δοῦπον ἀκούσας. ἔλπετο γὰρ, ὡς εἴρη- ᾿ 

ται, ἀποστρέψοντας ἑταίρους ἰέναι ἽἝχτορος ὀτρύναντος. ἴσως δὲ οὐ μόνον ἔλπεται τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ' 

εὔχεται. τυχὸν δὲ καὶ τοῦ "Exrogog ψεῦδος καταγινώσχει ὃ Δόλων, ὡς οἷα μεταμεληϑέντος ἐπὶ τῇ | 
ὑποσχέσει τοῦ μεγάλου δώρου, 0 neo μεγάλα δῶρα πληϑύνων ἐρεῖ Ὀδυσσεύς. ( Vers. 558.) “αιψηρὰ δὲ 734 — — 
ἢ ἐπιῤῥηματικῶς, ἵνα λέγῃ ὡς λαυψηρῶς ἐνώμα τὰ γόνατα, ἢ ὀνοματικῶς τὰ λαιψηρὰ γούνατα" πο- 20 
δώχης γὸρ ὁ Δόλων. (Vers. 560.) 'Ev δὲ τῷ, δύω κύνε, πλεονάζει τὸ δίω, χαϑὰ καὶ ἐν τῷ. δύω | 
χοσμήτορε λαῶν. τὸ δὲ, εἰδότε ϑήρης, σημείωσαι, ὡς TOU εἰδέναι καὶ γενιχῇ συνταχϑέντος καὶ ἐπὶ 
ἀλόγων ζώων τεϑέντος λόγῳ γλυκύτητος. ( Vers. 561.) Κεμὰς δὲ κατά τινα γλῶσσαν τὸ τῆς ἐλάφου, 
φασὶ, γέννημα, ἧς ἡ ἐτυμολογία εἰρήσεται. τοῦ δὲ λαγωὸς ὅτι πρωτότυπον Ó λαγὸς διὰ τοῦ O μιχροῦ 
ἔχων τὴν λήγουσαν ὀξυτόνως, οὗ πρὸς διαστολὴν .1ἀγος τὸ κύριον, πολλοῖς ἀρέσχει τῶν παλαιῶν. πλεο- 

θο γάζει δὲ πρὸ τῆς ληγούσης τὸ μέγα ὦ, χαϑὰ καὶ ἐν τῷ κολλωός" καὶ αὐτοῦ γὰρ προὔπόχειται δισύλ- 
λαβον Ovoua , 0 πὲρ ὃ χόλος βοῦς, καὶ τὸ κόλον δόρυ δηλοῖ. γίνεται δὲ παρὰ τὸ λάειν, 0 ἐστι βλέπειν, 
ὁ λαγός. τὸ δὲ λέγειν ὅτι λαγὼς παρὰ τὸ λᾶ ἐπιτατικὸν γίνεται καὶ τὸ ὡς ὠτὸς τὸ ὠτίον; ἐξ οὗ δῆϑεν | 
ὃ λαγωὸς, δοκεῖ ἔχειν ἀντιλογίαν τς τὴν ὀξυτόνησιν" ἐχρῆν γὰρ ἢ περισπᾶσθαι τὴν τούτου λήγουσαν 

διὰ τὸ «c, ἢ ἀλλὰ βαρύνεσθαι διὰ τὴν σύνϑεσιν κατὰ τὸ φῶς qug xci λειψίφως ς, ἤδη δὲ καὶ λυχό- 30 

φως. δοχεῖ δὲ “ττικοῖς φίλος εἶναι ὃ ἐν δυσὶ συλλαβαῖς λαγὼς, οὗ καὶ ἡ ἑνικὴ γενικὴ τοῦ λαγὼ, χαϑὰ 

δ12δηλοῖ 0 γράψας τὸ, λαγὼ βίον ζῇς 0 πρὶν &rgo*uog λέων, καὶ πληϑυντικὴ εὐθεῖα οἱ λαγῴ. ἐκ δὲ τοῦ 
τοιούτου λαγὼς xci χρέα λαγῷα παρὰ τῷ χωμιχῷ, μνηστέον δὲ νῦν καὶ σοφοῦ εἰπόντος ἐπὶ βασιλεῖ 
περιελχομένῳ δώροις ὑ ὑπό τινος λαγωοφϑάλμου, τὸ, ἕλχει λαγὼς λέοντα χρυσίνῳ βρόχῳ. καὶ τοῦτο 

μὲν τοιοῦτον. τὸ δὲ, ἐπείγετον ἐμμενὲς αἰεὶ, διασαφεῖ ὃ 0 ποιητὴς ἔν τὲ τῷ - αἶψα διώκειν ὡρμήϑησαν, 

καὶ κατωτέρω ἐν τῷ, διώχετον ἐμμενὲς αἰεὶ, ἐν οἷς καὶ τὴν ταὐτολογίαν ὅρα, καὶ ὡς οὐ μόνον ἐπείγειν 
τὸ ἐπισπεύδειν καὶ ἐρεϑίζειν, ἀλλ ἰδοὺ καὶ τὸ διώκειν πολεμικῶς. (Vers. 362.) ᾽Εν δὲ τῷ, ὁ δὲ προ- 
ϑέῃσι, τουτέστιν. ὃ λαγωὸς, ὅρα ὅτι προτετίμηται τῆς κεμάδος ὃ λαγωὸς εἰς σύνταξιν χατὰ γένους 
τιμιότητα, ὡς πολλαχοῦ γίνεται. τὸ δὲ μηκᾶσθαι, ἀφ᾽ οὗ μέσος παρακείμενος ὃ μεμηκὼς, ὑποτρίζειν 
τινὲς ἡρξηνεύχασι. καὶ ἔστι μίμημα φωνῆς OU μόνον αἰγῶν, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται, ἀλλὰ καὶ ἐλάφου 40 
συλ ληπτικῶς χαὶ λαγωοῦ, nv ἀφίησιν οἷον χλαυϑμόν τινα, ὅταν διωχόμενος καταλητσιτος γίνηται. xai 
ἴσως ἐχ τοῦ τοιούτου ῥήματος xci ἡ χεμὰς ὠνόμασται οἱονεὶ κημὰς κατὰ μετάϑεσιν καὶ χατὰ συστολὴν 

10 κεμὰς ; ἣν ὃ τὰ "ue Ὅμηρον γράψας ἐν δυσὶ u γράφει διπλάσας τὸ ἀμετάβολον. εἰ δὲ ἀπεμφαίνει 
τοῦτο, ζητητέον τὸ ἀκριβὲς ἑτέρωθεν. ἘΝ ers: 364.) “ποτμῆξαι δὲ λαοῦ τὸ πόῤῥω ἀπαγαγεῖν, οὗ ἀνά- 

παλιν τὸ μιγῆναι, οἷον, ἀλλ ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλε μιγήσεσϑαι φυλάχεσσιν, ἤγουν ἑνωθῆναι. αἱ δὲ λέξεις 
αὗται καὶ πολεμιχαί ποτέ εἶσιν, ὡς δηληὲ τὸ, ἀποτμῆξαι χεφαλὴν, καὶ τὸ, μιγῆναι ἔγκασι φωτός. 
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(Vers. 365.) Ὅρα δὲ τὸ μιγήσεσϑαι, ov ἐνεστὼς μιγῶ. εἰ μὴ ἄρα μᾶλλον ἐχ τοῦ ἐμίγην δευτέρου παϑη- 
-2 , , ' c , - , «' X , , c , , 

τικοῦ ἀορίστου γίνεται πρὸς ὁμοιότητα TOU πρώτου, ἵνα ἢ ὡς ἐμίχϑη μιχϑήσεσϑαι, οὕτως ἐμίγη μιγήσε- 
! , , - - , , ' χὰ , b 

σϑαι. (Vers. 566.) Ὅτε φεύγοντος ἐπιχρατῶς τοῦ Δόλωνος, ποδώχης γὰρ ἣν, ὡς προείρηται, καὶ μέλλον- 
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τος ἤδη μιγήσεσϑαι ὡς ἐῤῥέϑη τοῖς ᾿ ἑξλληνικοῖς φύλαξιν, ὃ Ζιομήδης μένος xoi νῦν ϑεόϑεν λαβὼν, ἵνα 

μή τις ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων φϑαίη ἐπευξάμενος βαλέειν, 0 δὲ δεύτερος ELO, προσέφη δουρὶ ἐπαΐσσων" 
ἠὲ μένε, ηέ 6s δουρὶ κιχήσομαι, ὡς καὶ αὐτὸ προδεδήλωται" οὐδέ σέ φημι δηρὸν ἐμῆς, ἀπὸ χειρὸς ἀλύ- 
ἕξειν αἰπὺν ὄλεϑρον. ἔφη δὴ, καὶ ἔγχος ἀφῆκε, κατὰ τὸ, ἅμ᾽ ἔπος ἅμ᾽ ἔργον. ἑχὼν δ᾽ ἡμάρτανε φωτός. 
δεξιτερὸν δ᾽ ὑπὲρ ὦμον ἐὐξόου δουρὸς ἀκωκὴ ἐν γαίῃ ἐπάγη, ὁ. δ᾽ ἄρ ἔστη λαϑόμενος τῆς ϑρασύτητος, 

τάρβησέν τε ϑααλῆρνων: ἄραβος δὲ διὰ στόμα, ἤγουν κατὰ στόμα, γίνετ᾽ ὀδόντων χλωρὸς ὑπαὶ 20 

10 δείους" τὼ δ᾽ ἀσϑμαίνοντε κιχήτην, χειρῶν δ᾽ ἁψάσϑην. (Vers. 578.) Ὁ δὲ ποιεῖ τὰ τοῦ ἀγενοῦς καὶ 
δειλοῦ. δακρύσας γὰρ ἔπος ηὔδα" ζωγρεῖτε, αὐτὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι. ἔστι γὰρ ἔνδον χαλκός τε xai 
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ἑξῆς, ὡς προγέγραπται. τῇ δὲ πρὸς τὸν Δόλωνα τοῦ Διομήδους ἀπειλῇ ἔγχειται καὶ τὸ, οὐδέ σέ φημι 

δηρὸν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἀλύξειν αἰπὺν ὄλεθρον, 0 δύναται ταπεινὸν ϑροῆσαι ἄνδρα πρός τινος δυνατοῦ 
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ἀπειληϑέν. φασὶ δ᾽ ἐνταῦϑα οἱ παλαιοὶ, τῶν δὲ εἰρημένων πολλὰ προσαρμοζουσι λογογραφικαῖς ὑποϑέ- 
σεσι. τὸ γοῦν, ἵνα μή τις φϑαίη καὶ ἑξῆς» προμάχου τινὸς ποιήσοι ἂν ἔπαινον, ὥς περ καὶ τὸ, ἠὲ 
μένε καὶ ἑξῆς. τὸ δὲ, οὐδέ σέ φημι δηρὸν xai ἑξῆς, ταπεινὸν ϑροήσει ἄνδρα πρὸς τινος δυνατοῦ λαλη- 
ϑέν. (Vers. 372. ) To δὲ, ἑκὼν δ᾽ ἡμάρτανε φωτὸς, εἰς ἐπιείχειαν ῥηθήσεταί ποτὲ πολεμιστοῦ. καὶ 
τὰ ἐφεξῆς δὲ ὁμοίως χρήσιμα ἔσονται. φασὶ δ᾽ ἐνταῦϑα οἱ παλαιοὶ, ὅτι ἐνεργείας μεστὸς ὃ Διομήδης 

| ἐφ᾽ olg ποιεῖ. ἐπαινοῦσι δὲ καὶ τὸν Ὀδυσσέα ὅτι μὴ ἀφῆκε βέλος € ἐκ τόξου, τὸ μὲν γὰρ δόρυ ἐπὶ ἐχφοβη- 
20 σένι ἀφεϑὲν ὑπὸ τοῦ Διομήδους οὐ λανϑάανει διὰ τὸ μέγεϑος, ὃ δὲ ὀϊστὸς μάτην ἂν ἀφείϑη" ἐλάνϑανε 

γὰρ, εἰ μὴ τυχὸν ἐῤῥοίξζησεν. ( Vers. 568.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ ἐπευξάμενος βαλέειν ἐναλλαγὴν ἔχει μερῶν 80 
λόγον, ὑποία ἐστὶν ἔν τε ἄλλοις, καὶ ἐν τῷ, χασσάμενος πελεμίχϑη. κἀνταῦϑα γὰρ τὸ ὀρϑὸν τοιοῦτον" 
(ἡ τις φϑαίη βαλὼν ἐπεύξασϑαι ἤτοι καυχήσασϑαι. εἰπεῖν δὲ ἄλλως κάλλιον, ἐν τῷ φϑαίη ἐπευξάμε- 
γος βαλέειν, τρεῖς αὗται λέξεις ἀπροσχύπτως δίνανται καὶ εἰς ῥήματα καὶ εἰς μετοχὰς μεταληφϑῆναι, 

οἷον, μὴ τις φϑάσας ἐπεύξηται βαλεῖν, xci πάλιν, μή τις φϑαίη ἐπεύξασϑαι βαλὼν, καὶ, μή τις 
φϑαίη ἐπευξάμενος βαλεῖν, ὃ δὴ ἔφη ὃ ποιητής. Τὸ δὲ, δεύτερος ἔλϑῃ, ἐφερμηνευτιχὸν ἐστί πως τοῦ 

φϑαίη. δῆλον γὰρ ὡς, εἴ τίς τε φϑαίη, οὐκ ἂν δεύτερος ἔλθοι, xci ὃς δὲ ἐλϑῃ δεύτερος, πάντως οὐκ 

ἔφϑη. (Vers. 374. ) To δὲ, ἐν γαίῃ ἐπάγη. πάνυ ϑαυμασίως πέπλασται. εἰ γὰρ ἔπεσε περὶ γῆν τὸ 

δόρυ, ἔλαϑεν ἂν τὸν δειλὸν χαὶ οὐκ ἂν ὑποδεδιὼς ἐστάϑη, παγὲν δὲ εἰς γὴν καὶ ἐφ᾽ ὁποσονοῦν ὀρϑού- 

30 μένον κατά τι φυτὸν ἢ σχκόλοπα ἐϑεάϑη καὶ ἔστησε τὸν ταχὺν φεύγειν ϑρασύδειλον. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι 

735 τὸ, ἔστη τάρβησέν τὲ χαὶ ἑξῆς, χαρακτήρ ἐστιν ἀνϑρώπου : πάνυ δειλιάσαντος ἐν κινδύνῳ" καὶ ὅτι ovy 

ἁπλῶς ἔστη ὃ ποδώκης Δόλων, ἀλλὰ τοῦ τάρβους αὐτὸν οἷα ntór σαντος" χαὶ ὅτι τὰ συνεχισϑέντα τῇ 

παραϑέσει τὸ ταρβῆσαι χαὶ τὸ βαμβαίνειν χαὶ ὃ ἄραβος τὰ *iE ὀνοματοποιίας τραχεῖαι λέξεις καὶ 4o 

σκληραὶ, πλεονάσασαι καιρίως ἐν τόπῳ φοβερῷ καὶ μὴ ἐπιδεχομένῳ κάλλους ῥητορικοῦ ἱλαρότητα, ὧν 

τὸ μὲν ταρβεῖν ταὐτόν ἐστι τῷ τεταράχϑαι τὴν βοὴν, οὗ ἀνάπαλιν τὸ εὐρυβύαν εἰναί τινὰ xai βοὴν 

ἀγαϑύόν. ( Vers. 345.) To δὲ βαμβαίνειν, 0 ἐστι συγκρούειν τοὺς ὀδόντας, ἀπὸ τοῦ κατὰ στόμα 

ψόφου κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἐσχημάτισται. «καὶ ἔστι, φασὶ, δυσερμήνευτον. συμβαίνει δὲ τοῖς ῥιγοῦσι 

καὶ - τοῖς ὑποπτήσσουσι xci ϑέλουσι μὲν λαλῆσαί τι, ἀπορουμένοις δὲ καὶ ὑποτρέμουσι καὶ οὕτω 

τοὺς ὀδόντας συῤῥήσσουσιν. ὅτι δὲ καὶ ὁ Δόλων ὑπέτρεμε, δηλοῖ uer ᾿ὀλίγα τὸ, ὑπὸ δ᾽ ἔτρεμε γυῖα. 

4o ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν ῥητοριχῷ τινὶ λεξικῷ φέρεται βαμβαλίξειν τὸ τρέμειν ὑπὸ ψύχους, ἐν δὲ ἑτέρῳ, 

ὅτι βαμβαίνων: μὲν βήματα βάλλων, xarà βῆμα πορευόμενος καὶ παπταίνων, βαμβαλίζων δὲ ῥιγῶν, 

ἀπολλύμενος. Ὁ δὲ ἄραβος χαὶ αὐτὸς τῶν βαμβαινόντων ἐστὶν ἀποτέλεσμα. ( Vers. 376.) Τὸ δὲ, χλω- 
ρὸς ὑπαὶ δείους. πρὸς διαστολὴν εἴρηται οὐ μόνον τοῦ κατὰ iv xal νεότητα χλωροῦ xai ἐνίχμου, οὐ 

μὴν αὔου καὶ γεροντικῶς ἀλίβαντος, ᾧ δὴ χλωρῷ σύστοιχον καὶ τὸ χλωρὸν γόνυ παρὰ Θεοχρίτῳ καὶ ὁ ἐν 

᾿Οδυσσείᾳ διερὸς ποὺς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλως 1 ἢ ὑπὸ νόσου χλωΐ gov ἢ) κατά τινα φυσικὴν χρᾶσιν, καϑ' 5o 

ἣν ἔσχωπται, ὥς mov προγέγραπται, τὸ, οἵη πὲρ φύλλων ine τοιήδε καὶ ἀνδρῶν, εἰς χλωρότητα 

Ars 
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δηλαδὴ κεχρωσμένων χατὰ φύλλα. δῆλον δὲ ὡς ὅμοιόν τί ἐστι χλωρὸν ὑπὸ δέους εἰπεῖν καὶ ὠχρὸν, 

ὥστε καὶ ὅτε εἴπῃ Ὅμηρος δέος χλωρὸν, τὸ ὠχροποιὸν λέγει. ἄλλως μέντοι πρὸς ἀχρίβειαν ἀκατάχρη- 
στον ὃ ὠχρὸς οὐκ ἂν ὀρϑῶς πάνυ λέγοιτο χλωρὸς κατὰ τὸ ἐν χλωρότητι χρυσίου, ἀλλὰ μάλιστα 
ὃ πυξοειδῶς κεχρωσμένος, ἀφ᾽ οὗ πύξινός τις ἔσκωπται ἄνϑρωπος παρὰ τοῖς παλαιοῖς" καὶ ἄλλως δὲ 
φράσαι, ὁ κατὰ χρυσοῦν χρῶμα βεβαμμένος τὴν ὄψιν, ὃν καὶ τοῦ χρυσοῦ γένους ἄνϑρωπον σκώψοι 
ἂν τις εὐφυῶς, χρήσιμα δὲ εἰς νοῦν τοιοῦτον καὶ ἡ χαϑωμιλημένη ὦχρα, καὶ τὸ ῥηϑῆναι ὠχρὸν εἶναν 
τὸν χρυσὸν διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν τοὺς ἐπιβουλεύοντας. ἡ ̓ Ομηρικὴ δὲ Μοῦσα G ὁρᾷ καὶ τὴν ὡς εἰχὸς 

ὑπὸ δέους χλωρότητα τοῦ Δόλωνος xci τὸ ἐξ ἐκείνου ὡς εἰκὸς δάκρυον. οἱ γὰρ κατάσχοποι διὰ τὴν 

γύχτα οὐχ᾽ ὁρῶσιν αὐτά. γίνεται δὲ χλωρὸς ἀπὸ τοῦ χλόη χατὰ κρᾶσιν τοῦ O χαὶ ἢ, ὁποίων πάσχει 
καὶ ἡ σιωπὴ καὶ τὸ δῶμα καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ τὸ βωστρεῖν καὶ παρὰ ᾿Ηροδότῳ τὸ βωϑεῖν. To δὲ ἀσϑμαί- 10 

60 γοντε τὸ πολυ τοῦ τάχους δηλοῖ τοῦ Δόλωνος, εἴ *ys καὶ μόλις αὐτὸν ἱστῶσι τοῦ δρόμου οἱ ἥρωες καὶ 
ἀσϑμαίνοντες δὲ χαταλαμβανουσι. ( Vers: 377.) Τὸ δὲ κιχήτην ἐκ τοῦ κιχησάτην συγκέκοπται. τινὲς 
δὲ διὰ διφϑόγγου τὴν τῆς λέξεως ταύτης ἔγραψαν παραλήγουσαν κατὰ τὸ ποιείτην καὶ τὰ ὅμοια. Τὸ 
δὲ ἅψασϑαι χειρῶν προμηϑείας ἐστὶ στρατιωτικῆς, οὐ μόνον ἵνα μὴ φύγῃ ὃ Δόλων, ἀλλὰ καὶ ἵνα μὴ 
παραξιφίδα τυχὸν φορῶν ἑλκύσῃ xat αὐτῶν, ἴσως δὲ καὶ ἵνα εἰς δεξίωσιν τοῦτο νοήσας ϑαῤῥήσῃ σω- 
ϑῆναι καὶ οὕτως ἐξείπῃ τὴν ἐφ᾽ οἷς ἂν ἐρωτηϑείη ἀλήϑειαν. Τὸ δὲ δαχρῦσαι; πάνυ μὲν χαὶ αὐτὸ 

813aysvic, ϑρασυδείλου δὲ ἴδιον. περὶ δὲ τοῦ ζωγρεῖν δεδήλωται ἀλλαχοῦ, ὥς πὲρ χαὶ περὶ τοῦ πολύχμη- 
τος σίδηρος. (Vers. 579.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι πλούτου δηλωτικὸν τὸ, ἔστιν ἔνδον χαλχός τε χρυσός τὲ 
καὶ τὸ ἑξῆς, καὶ ὅτι τὸ ζωγρεῖν ὑφερμηνεύων ὁ ποιητὴς ἐπήγαγε τὸ, ὧν ὑμῖν χαρίσαιτο ἂν ὃ πατὴρ 
πολλὰ, & xev ἐμὲ, τὸν Δόλωνα δηλαδὴ, ζωὸν πεσύϑοιτο ἤγουν ζωγρηϑέντα ὑφ᾽ ὑμῶν. ( Vers. 583.) 20 
Ὅτι ovx ἀπόβλητόν ἐστι σπουδαίῳ ἀνδρὶ τὸ κατὰ καιρὸν σοφίσασϑαι καὶ οὕτω πως ψεύσασϑαι. Ὀδυσ- 
σεὺς οὖν ἐνταῦϑα δοκεῖ ψεύδεσϑαι, εἰπὼν μὲν τῷ Δόλωνι ὅτι ϑάρσει, μηδέ σοι ϑάνατος καταϑύμιος 

χοἔστω, 0 ἐστιν ἐν ἐνθυμήσει καὶ κατὰ διάνοιαν, οὐκ vri πράξας δὲ τῷ Διομήδει ἀναιροῦντι αὐτόν. 

Καὶ ὅρα τὴν τοῦ λόγου δεξιότητα μέσως εἰρημένου. οὐ γὰρ ὥμοσεν ἢ ἀπεφήνατο ὡς οὐ τεϑνήξη, 
ἀλλὰ προστακτικῶς εἶπε, ϑάρσει, μηδὲ ἐνθυμοῦ ϑάνατον, 0 meo οὐδεμίαν εἶχε πληροφορίαν ζωῆς. 
αὐτὸς μέντοι οὐχ ἀναιρεῖ αὐτὸν, ἴσως μὲν διὰ τὴν ἁπλῶς ἐν ψιλῷ λόγῳ συνθήκην, τάχα δὲ καὶ διότι 736 
λόγου ὅλως τῷ Δ4όλωνι ἐ ἐκοινώνησε, μάλιστα δὲ ὅτι τὰ μὲν εἰς χεῖρα τῷ Διομήδει ἀνατίϑησι , τὰ δὲ εἰς 

20 λόγους ἑαυτῷ. Ὅρα δὲ καὶ ὡς ἡ πολλὴ δειλία ἐξέκρουσε τὸν Ζ“όλωνα τοῦ "φρονεῖν. ὃ γὰρ εἰς μηδὲν δέον 

ἀπαίτησς: ὀμόσαι τὸν "Exroge εὐκόλως ἐνταῦϑα καὶ δίχα ὅρχου πείϑεται τῷ ἐχϑρῷ, λέγοντι, ϑάρσει 
καὶ ἑξῆς. ( Vers. 385.) Ὅτι 2 ἐρωτήσεις ἐνταῦϑα παρὰ τοῦ ̓ Οδυσσέως πρὸς τὸν “όλωνα γοργαὶ διὰ τὸ 3o 
χατεπεῖγον τοῦ καιροῦ τοιαῦται" πῇ δ᾽ οὕτως ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεαι οἷος νύκτα δι᾿ ὀρφναίην τὴν 

χαὶ προῤῥηθεῖσαν, ἧς διασαφητικὸν τὸ, ὅτε Ü εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι; ἤ τινα συλήσων, φησὶ, γεέκύων, 

ὡς καὶ προ pn, σ᾽ “Εχτωρ προέηχε διασχοπιᾶσϑαι i ἕκαστα; ἢ σὲ αὐτὸν ϑυμὸς ἀνῆκεν, 0 πέρ ἐστι 
So περίφρασις τοῦ, *i σὺ προεϑυμήϑης. μετ᾽ ὀλίγα δὲ ἔτι γοργότερον φράζων φησὶ xar ἐρώτησιν" 

(Vers. 409.) ἀλλ᾽ ἄγε μοι εἰπὲ, ποῦ νῦν δεῦρο κιὼν λίπες “Ἔχτορα ποιμένα λαῶν; ποῦ δέ οἱ ἔντεα κεῖ- 

ται Apr ποῦ δέ oi ἵπποι; πῶς δ᾽ αἱ τῶν ἄλλων Τρώων φυλακαί τὲ χαὶ εὐναὶ, ἄσσα τὲ μητιόωσι 
μετὰ σφίσιν; ἀντὶ τοῦ, τίνα βουλεύονται; διὸ χαὶ ψιλοῦται τὸ ἄσσα χατὰ τοὺς παλαιοὺς, ὡς τοῦ 

δασυνομένου pij τὸ τίνα δηλοῦντος, ἀλλὰ τὸ ἅτινα, καϑὰ xci ἀλλαχοῦ δηλοῦται. δῆλον δὲ ὅτε τὸ 

40 ῥηϑὲν ἄσσα ᾿4ττιχοὶ διὰ δύο T ἐχφέρουσι, καὶ ὅτι τὸ ἅσσα ἀντὶ τοῦ ἅτινα, ὃ xoi αὐτὸ ᾿Δττικῶς ἅττα 

λέγεται, ἀναγχαίως δασύνεται ὡς ἀπὸ τοῦ ἃ ὑποτακτικοῦ ἄρϑρου καὶ τοῦ σᾶ, ὃ δηλοῖ τὸ τινὰ γλώσσῃ 40 

Μεγαρέων, χαϑά φασιν οἱ παλαιοί. ᾿Ιστέον δὲ χαὶ ὅτι οὐ πάνυ εὕρηται χαίρων ὃ ποιητὴς τῇ προ- 
φορᾷ τοῦ T ἀντὶ TOU O χατὰ τοὺς ὕστερον ᾿“ττικοὺς, οἱ Ὁμήρου σήμερον λέγοντος τήμερον avtoi φασιν, 
ὡς καὶ τὴν χοινῶς σύρβην τύρβην λέγουσι , X&i τὸ σεῦτλον τεῦτλον. Δ4ἴλιος δὲ Διονύσιος ἱστορεῖ τοὺς 
χωμιχοὺς μάλιστα ἐχκλίνειν πᾶν τὸ ἔχον σιγμὸν xot ἐξήχησιν χαὶ ψόφον, & τῇ ἐϑαγφδίῳ μάλιστα Gv 
ἁρμόττοι. διὸ χαὶ διασύροντες τοὺς τραγικοὺς ὡς μὴ τοιούτους προσπαίζουσιν ἐν TQ, ἔσωσας ἡμᾶς ἐκ 
τῶν σιγμάτων Εὐριπίδου. λέγει δὲ καὶ ὅτε Περικλέα φασὶ πρῶτον ἐχκλῖναι τὸν διὰ τοῦ σ᾽ σχηματισμὸν 
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τοῦ στόματος wg ἀπρεπῆ x«i πλατὺν, yvuvalousvov ἀεὶ πρὸς τὸ κάτοπτρον, καὶ Ort Θετταλοὶ xci 
Κιτιεῖς ovy' οἱ κατὰ Φοινίχην, ἀλλ᾽ οἵ περὶ Κύπρον, ὧν πόλις Κίτιον, κληϑεῖσα οὕτω, φασὶν, ἀπὸ 
Κιτίου γυναικός τινος, ϑάλατταν ἔλεγον καὶ πίτταν καὶ καρδιώττειν καὶ ματταλίαν, xai τοιαῦτα ὕσα 
οὐδαμοῦ * Δἀττικὰ νομίζονται, ἀλλὰ τῶν γειτόνων, φησὶ, Βοιωτῶν, τῷ μήτε Ὅμηρον μήτε τραγικοὺς 50 
μήτε Θουκυδίδην ἢ Πλάτωνα κεχρῆσϑαι αὐτοῖς. ἐν δὲ τῷ τέλει τοῦ λόγου φησὶν ὁ αὐτὸς οὕτω" xci 
Ὅμηρος δὲ ποιητὴς ὧν xoi ῥαψῳδῶν προσεῖχεν ἄλλως τῷ ὄγκῳ. διὸ καὶ ἀρχόμενος τῆς ποιήσεως οὐκ 
ἰωνίζει, οὐδὲ ϑεὴ λέγει, ἵνα μὴ συστείλας τὰ χείλη στενὸν τὸν ὄγκον ποιοίη. (Vers. 406.) Ὅρα 
δὲ ὡς ἐν τῇ δευτέρᾳ συστοιχίᾳ τῶν τοῦ Ὀδυσσέως ἐρωτήσεων, ἃς ἐχρὴν ἐρωτηϑῆναι κατάσχοπον, 
εἴ τις ἐξαχριβολογοῖτο δεόντως αὐτὸν, περὶ "Exropog πρῶτον ἐρωτᾷ ὁ ἥρως. ἴσως γὰρ ὥς περ 

| 10 ὃ Δόλων τῆς βασιλικῆς σχηνῆς, οὕτως αὐτοὶ τῆς τοῦ "LExrogog ἐφίενται. ἐρωτᾷ δὲ καὶ περὶ τῶν 
| ἐκείνου ὅπλων, μέγα ἡγούμενος εἰ καὶ τοιοῦτόν τι ἀνύσουσι καὶ λαϑόντες ὑφέλωνται, εἰ καὶ ἡ εὔπλα- 

| στος ἄχρα δειλία τοῦ Δύλωνος ἕτερόν τι μεῖζον ποιεῖ ἀνῦσαι αὐτούς. προϊὼν δὲ ὁ Ὀδυσσεὺς μίαν τινὰ 
ἐπὶ ταῖς ῥηθείσαις ἐρώτησιν περὶ τῶν ἐπικούρων ἐρωτᾷ, τὴν ἀναγκαιοτάτην λαβὼν ἀφορμὴν ἐκ τῶν 
τοῦ Δόλωνος ἀποχρίσεων, μεϑ' ἣν παύει τοὺς πλείονας λόγους. ᾿Ιστέον γὰρ ὅτι τὰ μὲν ἀνδρεῖα, ὡς xci 

ἀνωτέρω ἐῤῥέϑη, ὃ Διομήδης πράττει" ἔνϑα δὲ λόγον δοῦναι χρὴ τῷ πολεμίῳ καὶ αὖϑις ἀπαιτῆσαι 
ἀπ᾽ αὐτοῦ, τῷ σοφῷ ἐκεῖνος παραχωρεῖ Ὀδυσσεῖ, καὶ γίνεται τῷ μὲν Ὀδυσσεῖ χεὶρ οἷον ὁ Διομήδης δρα- θο 
στικωτάτη, τῷ δὲ Διομήδει ὁ ̓ Οδυσσεὺς λόγος ἔμπρακτος. ( Vers. 385.) "Ioréov δὲ ὅτι ἐν τῷ, πῇ 
δ᾽ οὕτως, ὃ δὲ σύνδεσμος ἀντὶ τοῦ δὴ συνήϑως εἴληπται. (Vers. 580.) Τὸ δὲ, βροτοὶ ἄλλοι, πρὸς 

διαστολὴν εἴρηται ἢ τῶν νῦν ἐγρηγορότων τριῶν ἀνδρῶν ἢ καὶ ἁπλῶς τῶν ἐν τῇ μάχῃ ἀγρυπνούντων 
20 ἐπὶ φυλαχῆ. (Vers. 547.) Εν δὲ τῷ, 7; τινα συλήσων, 7) "Exrto δὲ προέηκεν, n σὲ ϑυμὸς ἀνῆκεν, 

| ἡ συνήϑης TQ ποιητῇ μέϑοδος, πλατύνει τῇ TOU ἐρωτῶντος ἀπορητικῇ ἀγνοίᾳ τὴν ποίησιν, ὡς μυ- 

| ριαχοῦ γίνεται δεξιώτατα. (Vers. 408.) Τὸ δὲ διασκοπιᾶσϑαι συνήρηται ἐκ τοῦ σκοπιάα"σϑαι.814 
737 (Vers. 407.) "Ev δὲ τῷ, φυλακαί τε καὶ εὐναὶ, φυλακὰς μὲν λέγει τὰς τῶν ἐν ἐγρηγόρσει, εὐνὰς δὲ 

τὰς τῶν ὑπνούντων. ᾿Εν δὲ τῷ, ποῦ δέ οἱ ἔντεα κεῖται "Apri , ποῦ δέ οἱ ἵπποι, ἀπὸ χοινοῦ νοεῖται 
τὸ χεῖνται, ἵνα λέγῃ" ποῦ δὲ τῷ "Exropt οἱ ἵπποι χεῖνται, ὃ ἐστι χέκλινται 7, ἤγουν περιέχονται» ὡς πολ- 

λαχοῦ δηλοῦται. ἢ καὶ ἄλλως, λείπει ῥῆμα ὑπαρχτικχὸν, tva ἢ» ποῦ δὲ οἱ ἵπποι εἰσίν. ᾿ρήια δὲ ἔντεα 

πρὸς διαστολὴν ἑτεροίων ἐντέων εἴρηται, ὁποῖα καὶ τὰ συμποτιχὰ, κατὰ TO, οἱ δ᾽ ἀπεχύσμεον ἔντεα 

δαιτός. ( Vers, 59 1. )'"En ἰστέον xai ὅτι ἐν τοῖς ῥηθεῖσι κεῖται ψόγος βλαπτικῆς ὑποσχέσεως τὸ, πολ- 

λῃσί μ᾽ ἄτῃσι παρὲκ γόον ἤγαγεν. ὃ δεῖνα, ἤγουν παρεξήγαγέ μὲ τοῦ λογισμοῦ βλαπτικαῖς ὑποσχέσεσι. 

5o τοιαῦται γὰρ αἱ τοῦ “1: ἵχτορος πρὸς Δόλωνα, ὃς δέον ἑαυτὸν αἰτιᾶσϑαι ὡς μέγα δῶρον αἰτήσαντα τὸν 

Ἵκχτορα, ὃ δ᾽ ἀλλὰ ὡς αἴτιον ὑπομέμφεται διὰ τὴν τοῦ αἰτηϑέντος δώρου ὑπόσχεσιν, λέγων ὡς πολλῇσὶ 

μ᾽ ἄτῃσι παρὲκ νόον ἤγαγεν Ἕκτωρ, ὃς μον ΠΠηλείωνος ἀγαυοῦ μώνυχας ἵππους δώσειν κατένευσε καὶ 

ἑξῆς. ( Vers. $95. ) Ev9« c ὅρα τὸ κατένευσεν, ἐξ οὗ συνηγορεῖται τὸ προῤῥηθὲν ἐπίορκον ἐπώμοσεν, 

ὡς "κάλλιον ὦ ὃν οὕτω γράφειν ἤ περ ἀπώμοσεν. ὅμοιον γάρ τι τῷ ἐπώμοσε χαὶ τὸ χατένευσε. Ὅρα δὲτο 

xai ὅτι οὐδὲ οἱ πολέμιοι αἰδοῦνται δι᾽ ἐπαίνου ἄγειν τὰς τῶν ἐχϑρῶν ἀρετάς. "ExroQ τε οὖν πολ- 

λαχοῦ τὸν Aia ἐπαινεῖ, χαϑὰ καὶ αὐτὸς ἐχεῖνον, xoi ὁ “όλων δὲ ἀμύμονα τὸν Aida εἰπὼν πρὸ 

βραχέων ἐνταῦϑα καὶ ἀγαυὸν λέγει αὐτόν. ( Vers. gr. ) Περὶ δὲ τοῦ, jeg γόον ἤγαγεν, ὅτι ταὐτόν 

ἐστι τῷ παρὲξ νόου ἤγουν ἐκτὸς λογισμοῦ, χαὶ ὅτι τὸ παρὲξ καὶ διὰ τοῦ ὃ γράφεται xol διὰ τοῦ X, καὶ 

πότε ταῦτα γίνεται, καὶ Ort τὸ τοιοῦτον ἐπίῤῥημα διφορεῖται κατὰ σύνταξιν, καὶ ἀλλαχοῦ σαφῶς δεδη- 

4o λωται. (Vers. $94. ) Ὅτι ϑοὴν ὃ ποιητὴς γύχτα καὶ νῦν λέγει ἢ τὴν τῶν ζῴων καταϑετιχὴν εἰς ἀνά- 

παυλαν, ἀπὸ τοῦ ϑέω ϑῶ τὸ τίϑημι, ἢ τὴν ταχεῖαν, ὡς ἀπὸ τοῦ ϑέω τὸ τρέχω. ἃ ἀνεπαισϑήτως γὰρ 

τοῖς ὑπνοῦσιν ἀπερχομένη δοχεῖ ταχυτέρα τῆς ἡμέρας εἶναι" 1) μιάλιστα φιλοσόφως, τὴν κωνοειδὴ 

xci εἰς ϑοὸν, O0 πέρ ἐστιν εἰς ὀξὺ ii ουσαν. ἐπεὶ γάρ, φασιν; ὁ φωτίζων ἥλιος μείξων ἐστὶ τῆς 

φωτιζομένης γῆς.» κωνοειδὴς γίνεται ἡ αὐτόϑεν σχιὰ, ὅ ἔστιν ἡ νύξ. χαϑόλου γὰρ, εἰ τὸ φωτίζον 

μεῖζον τοῦ φωτιζομένου, κωνοειδὴς ἀποτελεῖται σχιὰ, ὥς πὲρ ἐὰν ἀνάπαλιν χαλαϑοειδής᾽ ἐὰν δὲ 

ἄμφω ἴσα, κυλινδροειδής. ὃ "δέ γε Κράτης καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ φιλοσοφίᾳ τὸ ϑοὴ ἐπὶ ταχείας 20 
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τίϑησι, λέγων ὡς ἡ νὺξ σκιὰ τῆς γῆς οὖσα ἰσοταχῶς κινεῖται τῷ ἡλίῳ, διώχουσα οἷον καὶ διωχομένη. 

διὸ ϑοὴν εἰπὼν ἄρτι νύκτα μετ᾽ ἐλίγα νῆες ϑοαί φησιν. εἰς ἔνδειξιν τοῦ ταὐτοσήμου τῶν λέξεων ἐπί τε 
νυχτὸς ἐπί τε νηῶν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ὁ “φιλόμηρος “Σοφοκλῆς τὸ ϑοὴ μεταλαβὼν αἰόλα νὺξ λέγει οὐ 
μόνον χατὰ τὸ ἐν ἄστροις ποικίλον αὐτῆς, καϑ' ὃ καὶ ποικιλείμων παρ Moi λέγεται, ἀλλὰ καὶ 

κατὰ τὰς ῥηϑείσας Ὁμηρικὰς ἐννοίας. (Vers. 395.) Ὅτι ἀγαϑοῦ χατασχόπου ἐν μάχῃ ἔργον τὸ; &v- 
δρῶν δυσμενέων σχεδὸν ἐλϑέμεν, ὃχ TE πυϑέσϑαι τάδε τινά. ἔστι δὲ χἀνταῦϑα τὸ σχεδὸν ἀντὶ τοῦ 

ἐγγὺς, ἀκριβέστερον δὲ εἰπεῖν. ἐχομένως, 0 xol σχέδην λέγεται. ( Vers, 598.) Ὅτι Δόλων μὲν, ὡς 
ἐῤῥέϑη, ἄτας πολλὰς ὠνόμασε τὸ ὑπεσχημένον δῶρον ὑπὸ τοῦ LExropog, τοὺς ᾿Αχιλλέως ἵππους δη- 
λαδὴ καὶ τὰ ἅρματα. ( Vers. 401.) Ὀδυσσεὺς δὲ κατὰ βαρύτητα ἤϑους μειδήσας καὶ τὸ μὲν ἅρμα σιω- 
πήσας, τοὺς δὲ ἵππους μεγάλα δῶρα καλέσας καὶ οὕτω τὸ δῶρον πληϑυντικῶς μεγεθϑύνας, σκώπτει το 
τὸν Δόλωνα εἰπών" ἢ ῥά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο ϑυμὸς, ἤγουν ζητητιχῶς ἐπεϑύμει, ἵππων 

30 “Αἰακίδαο δαΐφρονος. οἱ δ᾽ ἀλεγεινοὶ ἀνδράσι γε ϑνητοῖσι δαμήμεναι ἡδ᾽ ὀχέεσσϑαι ἄλλῳ γ᾽ ἢ yum, ὃν 
ἀϑανάτη τέκε μήτηρ. (Vers. 401. sqq.) Καὶ ὅρα ὡς χἀνταῦϑα εὐμεϑόδως μνείαν συνήϑως τοῦ 
᾿Αχιλλέως ὃ ποιητὴς παρέῤῥιψε, καὶ ταύτην σεμνὴν διὰ τὸ ϑεῖον γενεαλόγημα" καὶ ὕτι τὸ, ὃν ἀϑα- 
γάτη τέκε μήτηρ, ovy ἁπλῶς ἐῤῥέϑη, ἀλλ᾽ ἵνα διασταλϑείῃ τῶν ἁπλῶς ϑνητῶν ἀνδρῶν ὃ AzihAsve. 
Τὸ δὲ ἐπιμαίεσϑαι νῦν μὲν ἀντὶ τοῦ ἐφίεσθαι κεῖται καὶ γενιχῇ συντάσσεται" οἱ δὲ μεϑ' Ὅμηρον καὶ 
μετὰ αἰτιατικῆς αὐτὸ τάσσουσι, λαμβάνοντες ἀντὶ τοῦ ζητεῖν, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, μαιόμενοι βιότοιο κακὴν 
xoi ἀεικέα ϑήρην. ( Vers. 403.) Τὸ δὲ ὀχεῖσθαι ἄλλως μὲν χοινότερον ἐνέργειαν δηλοῖ λαμβανόμενον 
ἐπὶ τοῦ ἡνιοχεῖν ἢ ἐπιβαίνειν, ἐνταῦϑα δὲ πάϑος δηλοῖ ληφϑὲν ἀντὶ τοῦ ἡνιοχηϑῆναι. ᾿Ιστέον δὲ καὶ 
ὅτι ϑρασέος καὶ ἀλκίμου ἵππου ἔπαινος τὸ εἶναι ἀλεγεινὸν ἀνδρὶ τῷ τυχόντι δαμασϑῆναι καὶ ὀχέεσϑαι, 20 
ὥς που χαὶ ὁ Βουκεφάλας ᾿Αλέξανδρον μόνον ἤϑελε φέρειν ἔποχον. Τὸ δὲ ἄλλῳ ἢ ̓ Αχιλῆι ἀντίχειται 
τῇ τοῦ “Ἕκτορος ἐπιορκίᾳ τῇ λεγούσῃ, ὡς οὐκ ἐποχήσεται τοῖς τοῦ ᾿Αχιλλέως ἵπποις ἄλλος Τρώων ἀλλὰ 

ὁ Δόλων. ᾿Εν τούτοις δὲ ὅρα καὶ ὅτι dir cgi ὃ Δόλων αὐτὰ ἐχεῖνα "Üunouxg ἔϑει φράσας ταὐτολο- 
4o γικῶς τῷ Ὀδυσσεῖ, ὅσα παρήγγελται ὑπὸ "τοῦ " Exropog. οὕτω δὲ ταὐτολογεῖ χαὶ Ὀδυσσεὺς πρὸς 4ó- 

λωνα εἰπὼν αὐτολεξεὶ τὰ τοῦ Νέστορος περὶ χατασχόπου. ( Vers. 4o4.)' Ὅρα δὲ ἐν τῷ, ἄλλῳ γ᾽ 
ἢ An, καὶ τὴν μετὰ συναλοι(ρῆς ἐπένθεσιν τοῦ γὲ συνδέσμου, ἐμφατικὴν οὖσαν, ὡς οἴδασιν οἱ 
συνετοὶ, οὐ μὴν εἰχῇ καὶ δίχα λόγου γενομένην παραπληρωματιχῶς. ( Vers. 405.) Ὅτε εἰ καὶ πολλοῖς 

ἀπηγόρευται εὑρῆσϑαι παρὰ τῷ ποιητῇ κοινότερον τὸ λέγειν ἀντὶ τοῦ λαλεῖν, ἀλλ᾿ ἐνταῦϑα, ὥς περ καὶ 
ἀλλαχοῦ, συνηγορεῖται τὸ καὶ οὕτως ἔχειν παρ᾽ αὐτῷ τὴν τοιαύτην λέξιν, ἐν τῷ, ἀλλ ἄγε μοι τόδε 
εἰπὲ xal ἀτρεχέως χαταλέξον, O ἀλλαχοῦ ἀτρεχέως ἀγόρευσον Aéyst, xal τῷ, ἐγώ τοι ταῦτα ue). ἀτρὲ- So 

κέως καταλέξω, τουτέστιν ἀπαγγελῶ. ( Vers. 412.) Καὶ ὅρα καὶ νῦν τὴν τοῦ Φόλωνος δειλίαν. ᾿Οδυσ- 
σεὺς μὲν γὰρ ἀπαιτεῖ ἀτρεχέως εἰπεῖν, ὃ δ᾽ ὑπισχνεῖται ovy ἁπλῶς ἀλλὰ μάλ ἀτρεχέως καταλέξαι, 738 
(Vers. 415.) Ὅτι τοῦ τῆς ᾿Ιλίου οἰχιστοῦ IAov κατὰ μέσον, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, πεδίον τεϑαμμέ- 

50 vov ἀρχαίῳ ἔλϑει διὰ τὸ ὡς εἰχὸς ἐντεῦϑεν εὐμνημόνευτον τοῦ ταφέντος παρὰ τῷ ἐχείνου σήματι βουλὰς 
βουλεύει ὃ “Εχτωρ σὺν τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν, ὅσοι, φησὶ, βουληφόροι εἰσίν. οὖς qoas ὃ ποιητὴς ἀρίστους 
εἶπε Τρώων ἡγήτορας ἠδὲ μέδοντας. ποιεῖ δὲ τοῦτο ὃ “Εχτωρ ἢ) τιμῶν τὸν τῆς ἰλίου πολιστὴν πρόγο- 
vov ἢ καὶ ὡς διατειχίσματι τῷ σήματι χρώμενος. ἴσως δὲ οὐχ ἀγαϑὸς οἰωνὸς οὐδ᾽ ἐνταῦϑα τὸ πρὸς 
τάφῳ χαϑήμενον τὸν ἄρχοντα βουλεύειν τὰ τῆς μάχης. οὐ γὰρ αἴσια ἐκ τῶν μνημάτων οἰωνίζοντο οἱ 

60 παλαιοί. χαλεῖ δὲ xci ϑεῖον τὸν lÀov, ἐπεὶ "χαὶ τὸ αὐτοῦ πόλισμα ἱερὸν, καϑότι καὶ ἅπαν τεῖχος xad 
Ὅμηρον. ( Vers. 416.) " EvraUO'a. δὲ χεῖται χαὶ ὃ φλοῖσβος ovx ἐπὶ ϑαλασσίου ἀλλὰ τοῦ ἁπλῶς λαϊκοῦ 4o 
ϑορύβου. φησὶ γάρ" βουλὰς βουλεύει ϑείου παρὰ σήματι Ἴλου νόσφιν. ἀπὸ φλοίσβοιο. mere. 417.) Κεῖται 

δὲ καὶ τὸ δύεται καὶ τὸ φυλάσσει ὡς ἔχοντά τινὰ διαφορᾶν. φησὶ γὰρ, οὔ τις κεκρεμένη c δύεται στρατὸν 
οὐδὲ φυλάσσει. τὸ δέ ἐστιν οὐ τοιοῦτον, ἀλλ ἀληϑῶς μὲν ταὐτὸν τὸ ῥύεται καὶ τὸ φυλ ἄσσει, ὃ δὲ Δόλων 

81 δοκεῖ συγχέαι τὴν φράσιν Ἀδειλαινόμενος. ὃς xol παρηχεῖ ἐν τῷ, βουλὰς βουλεύει, ἀκαίρως χαλλωπί- 

ζων τὸν λόγον ὅτε οὐκ ἐχρῆν. συμβάλλεται δέ τι ἐτυμολογικῶς τῇ τοιαύτῃ παρηχήσει καὶ τὸ ὅσοι βου- 

ληφόροι. ( Vers. 415.) Ὅρα δὲ κἀνταῦϑα τὸ βουλεύει λεχϑὲν ἐνεργητικῶς. Ὅτι ἐρωτηϑεὶς ἤδη 0 Δόλων 
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ποῦ 0 Exrog, πῶς δὲ αἱ τῶν Τρώων φῦλα xai τε καὶ εὐναὶ, ἄσσα Tt μητιόωσι, περὶ τούτου μὲν οὐδὲν 
ἔφη, περιχοπεὶς ὑπὸ ἐρωτήσεως δι᾿ Ὀδυσσέως, περὶ δὲ “χτορος εἰπὼν ὡς μετὰ τῶν βουληφόρων βου- 
λεύει, xa προσεχῶς δεδήλωται, καὶ περὶ τῶν φυλαχῶν ὡς οὔ τις αὐτῶν xexQuuévi) ῥύεται στρατόν. 
εἶτα μέλλων διασαφῆσαν, τίνες μὲν φυλάττουσι, τίνες δὲ εὐνάζονται ὡς καὶ εἰς ὕπνον εὕδειν, ἀντὶ τοῦ 
εἰπεῖν ὡς φυλάσσουσι, τὸν στρατὸν μόνοι ὅσοι Τρῶες ἰϑαγενεῖς, ἤγουν ἐγχώριοι; Ae ὡς οἷον κατ᾽ 
αἴνιγμα περιφραστικῶς οὕτω" ( Vers. 418.) ὅσσαι yao Τρώων πυρὸς ἐσχάραι xai ἑξῆς, ἀντὶ τοῦ ὅσοι 

οἰκήτορες Τροίας. ἑστία γὰρ χαὶ ἱστία καὶ ἐσχάρα πυρὸς τὰ αὐτά εἰσιν, ὥστε τὸ ἔχειν ἐσχάρας ταὐτὸν 
ἂν εἴη τῷ ἔχειν ἑστίας, ἤγουν ὡς ἀπὸ μέρους, οἰχίας. ἔχοντες οὖν ἐσχάρας οἱ ἐφέστιοι, καϑὰ xal 
Πορφυρίῳ δοχεῖ, τουτέστι "πολῖται, ὥς πὲρ ἐκ τοῦ ἐναντίου ἀνέστιος ὁ ἄπολις καὶ qvyag. τὸ δὲ ἐσχάρα 10 

χατὰ τοὺς παλαιοὺς ὡς ὁμώνυμον σημαίνει, πολλά. λέγεται γὰρ οὕτω καὶ ὁ βωμὸς , ὡς παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν 
“Ἡρακλεῖ δηλοῖ δέ, φασιν ν ἢ λέξις καὶ ῥύπον, χαὶ καυϑὲν ἕλκος, καὶ τὴν κυρίως δὲ λεγομένην ἐσχά- 

ραν τὴν μὴ ἔχουσαν ὕψος ἀλλ᾽ ἐπὶ γῆς οὖσαν ἢ κοίλην, ὅϑεν καὶ τὰ ἐν σώματι χοῖλα ἕλκη ἐσχάραι 
ἰατρικῶς καλοῦνται. ἡ δὲ χωμῳδία καὶ τὸ γυναικεῖον μόριον οὕτω καλεῖ. γίνεται δὲ ἡ κατ᾽ οἶχον Ὅμη- 

ρικὴ ἐσχάρα ἴσως παρὰ τὸ ἔχειν ἀρὰς, 0 ἐστι τὰ δι᾿ ὧν ἀρῶνται τῷ ϑείῳ οἱ τοῦ οἴκου" ἱερὸν γάρ τι 
χρῆμα 7 ἐσχάρα. ἤγουν ἡ ἑστία, ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ δηλοῦται. (Vers. 420.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν τῷ, ὅσσαι 

γὰρ Τρώων πυρὸς ἐσχάραι, οἷσιν ἀνάγχη, οἵδε, ἤγουν οὗτοι, ἐγρηγόρασι φυλασσέμεναί τε χέλονται 
ἀλλήλοις" ἀτὰρ αὖτε πολύκληΐοι ἐπίχουροι εὕδουσι"  Towoi γὰρ ἐπιτραπέουσι φυλάσσειν" οὐ γάρ σφιν 
παῖδες σχεδὸν εἵαται οὐδὲ γυναῖχες, ὡς πρὸ αὑτῶν μάχεσϑαι κατὰ τοὺς Τρῶας. δύναται καὶ ἄλλως τὸ, 

Τρώων πυρὸς ἐσχάραι, ἐπὶ τῆς ἔξω φυλακῆς τῶν Ἰρώων νοηϑῆναι, ἵνα λέγῃ ὃ Δόλων ὅτι, 0ca μὲν 
πυρὰ Τρωικὰ νύκτωρ ἐφαίνοντο τοῖς Ayctoig , ἐκεῖνα καὶ φυλακὰς ἔχουσι" τὰ δὲ τῶν ἐπιχούρων ἀφύ- 
λακτά εἰσιν" οὐ γάρ τις “φυλακὴ, ὡς ἀνωτέρω ἐῤῥέϑη, κέκριται φυλάσσειν τὸν στρατὸν, ἀλλ Ó οἴκο- 20 
ϑὲν πρόϑυμος τοῦτο ποιεῖ. κέλονται yaQ , φησιν, ἀλλήλοις οὗτος καὶ ἐκεῖνος χαὶ ἄλλος συγκεχυμένως, 

οὐ μὴν κεκριμένοι ὡρισμένοι τινές. τοῦτο δὲ νοῦν ἐμβάλλει τῷ Ὀδυσσεῖ ἀπαγορεῦσαι μὲν ὁρμῆσαι κατὰ 
Τρώων μεγαϑύμων τῶν ἐγρηγορότων, εἴ τινά που ἕλοι, τραπέσϑαι δὲ κατὰ τῶν ἐπιχούρων, καὶ μά- 
λιστα εἴ πού τινες ἔσχατοι κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ Νέστορος. χαὶ ὅρα ὡς ἀστρατήγητον τοῖς Τρωσὶ τὸ ἐπι- 
κουρικόν" οὐ γὰρ αὐτοὶ φυλάσσουσιν ἑαυτοὺς, «AX ἑτέροις ἐπιτρέπουσι. κατασχευάζεται δὲ τὸ ἀστρα- 
τήγητον οὕτως" εἰ γὰρ ὁμοῦ πάντες οἱ ἐπίκουροι φυλάσσουσι; δυοῖν ἔσται τὸ ἕτερον" ἢ γὰρ τυχὸν 
ἀποραϑυμήσουσι κοπιάσαντες, καὶ ἔσται τις οὕτω αὐτοῖς ἐκ τῶν πολεμίων ἐπιβουλὴ, O0 καὶ γέγονεν" 
ἢ διαμείναντες ἄὔπνοι ἕωϑεν ἔσονται ἀσϑενεῖς. ἐχρῆν γοῦν αὐτοὺς χεκριμένην ἑαυτοῖς ἐπιστῆσαι φύ- 
λαχα στρατιάν. οἱ δὲ παλαιοί φασι καὶ ὅτι συμπαϑεῖς εἰσιν οἱ Τρῶες, καὶ ἐκ τῶν οἴκοι τὴν συμπάϑειαν 
ἔχοντες ὑπερπονοῦσι καὶ τῶν ἀλλοτρίων ἐφ᾽ ὅσον δυνατὸν, οὐκ ἐξ ἐπιταγῆς μέντοι ἀλλὰ ἑχόντες. ἐν- 
τεῦϑεν καὶ οἱ νομοϑέται γυναιχονόμους ἐν ταῖς πόλεσιν ὥρισαν, οὐ τοὺς ἀγάμους, ἀλλ᾿ ἤδη γάμου 
πεπειραμένους, καὶ "παιδονόμους δὲ ἔταξαν, οὐ τοὺς ἄπαιδας, ἀλλ οἷς παῖδες ἐγένοντο, ἵνα οἷς αὐτοὶ 3o 
ἔχουσι συμπαϑοῦντες ἐπιμέλωνται χαὶ τῶν ἐπιτετραμμένων αὐτοῖς. ὅϑεν ἔστιν αἰτιάσασϑαι τοὺς Τρῶας, 

οἱ τοὺς ἐπικούρους ἐπιτετραμμένους αὐτοῖς ἀφυλά ἄκτοὺς εἴασαν. (Vers. 418. ) ̓Ιστέον δὲ ὅτι 10, οἷσιν 

ἀνάγχη, εἷς τε τὸ ,χρειοῖ ἀναγκαίῃ συντελεῖ, καὶ ἀναγκαίους πολεμιστὰς τοὺς ἐφεστίους Τρῶας λέγει, 

ἄλλον μέντοι τρόπον παρὰ τοὺς ἐν ᾿Οδυσσείᾳ, ἐν ἡ κεῖνται τινὲς γέροντες ἀναγχαῖοι πολεμισταί. 

( Vers. 419. ) Ὅρα δὲ xai τὸ κέλονται" Τρῶες μὲν γὰρ ἀναγκαίως ἀλλήλοις, χέλονται, οὐ μὴν οὕτω 
καὶ οἱ ἐπίχουροι, ἀλλ ἐπιτρέπουσιν ἑαυτοὺς τοῖς Τρωσὶν" εἰς φυλακὴν, κατὰ τὸ, σοὶ δὲ χρὴ ταῦτα 
μέλειν νύχτας τὲ χαὶ ἦμαρ, ὃ δήπου ὠνειδίσϑη πρὸς ἐπικούρου ὁ ἝἜχτωρ διὰ τὸ μὴ ἔχειν δῆϑεν τὸ avay- 

xaLov ἑαυτοὺς ἀγρυπνεῖν, ἄφρονες, οἷς οὐδὲν “μέλει τοῦ ζῆν, ἀλλ᾽ εὕδουσιν “ἀφύλαχτοι χαὶ ἀπεριμέ- 

ρίμνοι, ἐπεὶ οὔ σφιν ἐγγὺς τὰ φίλτατα ὡς οἷα παρ᾽ οὐδὲν τιϑέμενοι ἑαυτούς. (Vers. 420.) Τὸ δὲ 
πολυκλήτους εἶναι τοὺς ἐπιχούρους καὶ ὡς ἀλλαχοῦ ἔφη, ἄνδρας πολέων ἐκ πολίων, δηλοῦται μὲν 
σαφῶς ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν νεῶν. ἀφορμὴ δὲ νῦν d was τῷ ποιητῇ ἐνταῦϑα τοῦ εὐϑὺς μνησϑῆναι 

μετ᾽ ὀλίγα ἐπικούρων τινῶν, Καρῶν δηλαδὴ καὶ Ha* vov xai "dehéyany xai Καυχώνων καὶ Πελασγῶν, 4o 

“Ἰυκίων τε καὶ Μυσῶν, καὶ Φρυγῶν xci Myóvov, περὶ ὧν xal ἐν τῇ Βοιωτίᾳ γέγραπται, xai ἐν τοῖς 
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TOU περιηγητοῦ δὲ, περὶ δὲ Καυκώνων καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿Οδύσσειαν. (Vers, 42.) Ὅρα δὲ περὶ ὦν 

χρὴ κινδυνεύειν ἀνϑρώπους πολεμουμένους. οὐ γὰρ περὶ χρημάτων ἀλλὰ παίδων χαὶ γυναιχῶν, ὧν μὴ 

παρόντων τοῖς ἐπικούροις ἀκήδεστοι εὕδουσιν αὐτοί" οὔχουν δὲ xai οἱ Τρῶες, οἷς παρακάϑηνται 

σχεδὸν τὰ φιλούμενα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν τῷ; οὐ παῖδες οὐδὲ γυναῖκες, δόξοι ὦ ἂν τοὺς παῖδας ovx ἔξω 

λόγου προϑεῖναι, ἀλλ᾽ ὅτι τελικὸν αἴτιον αὐτοὶ τοῦ γάμου, καὶ δι᾽ αὐτοὺς τῷ βίῳ τὸ τῶν γυναικῶν 
ἐπεισόδιον. ( Vers. 421.) To δὲ ἐπιτραπέουσιν ἐχ τοῦ τραπῶ δευτέρου ἐνεργητικοῦ μέλλοντος ἀνῆχταν 

εἰς ἐνεστῶτα πρώτης συζυγίας τῶν περισπωμένων Σ ὁμοίως τῷ τραπέουσιν, ὃ περ ἐν Ὀδυσσείᾳ δίχα προ- 

ϑέσεως ἐπὶ πατήσεως εἴρηται, σταφυλῶν, ἐξ ὧν τὸ γλεῦκος. φυσικὸς δὲ αὐτῶν ἐνεστὼς τὸ τρέπω. 

50 ( Vers. 425.) Ὅτι διειπεῖν κατὰ περιττότητα προϑέσεως τὸ ᾿διασαφῆσαι εἰς μάϑησιν. φησὶ γάρ᾽ δίειπέ 
μοι; ὄφρα δαείω. δύων 424.) Κεῖται δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ τὸ μεμιγμένοι ἀντὶ τοῦ συγχεχυμένως χαὶ ἀναμὶξ 

χείμενοι, ὃ ἀνάπαλιν ἔχει πρὸς τὸ χεχριμένοι. φησὶ γὰρ ̓ δυσσεύς" πῶς γὰρ νῦν Τρώεσσι μεμιγμένου 

εὕδουσιν, οἱ ἐπίκουροι δηλαδὴ, ἢ ἀπάνευϑεν; πρὸς 0 πὲρ ὃ Δόλων ἀποχρινάμενος εἶτα συμβουλεύει 

χρεῖττόν. τι κατὰ τῶν ἐπικούρων τῷ Ὀδυσσεῖ, ἐχϑρὸς ὠφέλιμος αὐτῷ φανεὶς διὰ δειλίαν καὶ τὸ φιλό- 

θο 5pov. οὕτω δὲ καὶ πᾶς ὡς ἐπίπαν ᾿'προδότης πλείους χορηγεῖ μεϑό" ἐξ ὧν βουλεύονται οἱ πολυπραγμο- 

νοῦντες αὐτόν. ποιεῖ δὲ τοῦτο ἐκεῖνος ἢ φόβου ὑπαγορεύοντος, ὡς ἐνταῦϑα) γίνεται, ἢ μέσους ἢ κέρδους 

ἢ εὐνοίας ἢ ἑτέρου τοιοῦδε τινὸς πάϑους ψυχῆς. (Vers. 428. j" Ὁτι ἐννέα τὰ προσεχῶς εἰρημένα ἔϑνη 

8162vravOa πρὸς ὄνομα ἐχϑέμε᾽νος ὃ ποιητὴς τὰ μὲν τέσσαρα, οὕτω δόξαν αὐτῷ ψιλῶς ἐξέϑετο, τὰ δὲ 

πέντε μετὰ σεμνῶν ἐπιϑέτων" Iaioveg ἀγκυλότοξοι, δῖοι Πελασγοὶ, Μυσοὶ ἀγέρωχοι, Φρύγες ἱππό- 

δαμοι, xci Mijoveg ἱπποκορυσταί. ( Vers. 430.) Ev αὐτοῖς δὲ μέμνηται xci Θύμβρης, ἔνϑα ἔλαχον 

ἄρτι σχηνοῦσϑαι οἱ ἱ “Ἔύκιοι, εἰπών" πρὸς Θύμβρης δ᾽ ἔλαχον "yon, ἣν 0 τὰ ἐϑνικὰ συγγράψας πόλιν 

Τρωάδος φησὶ, χτισϑεῖσαν ὑπὸ Δαρδάνου ἐπὶ Θύμβρῳ τινὶ φίλω αὐτοῦ. εὐϑεῖα δὲ ταύτης " Ovufoa. 

10 λέγει δὲ *O αὐτὸς xci ποταμὸν αὐτόϑι Θύμβριν, ἀφ᾽ οὗ ᾿Απόλλωνος Θυμβραίου i ἑερὸν, ἐν ᾧ ὃ ἐτοξεύϑη 

᾿Αχιλλεύς. λέγεται δέ, φησι, xai διὰ τοῦ ξ, Ζυμβραῖος, € ἔτι δὲ καὶ Θύμβριος ? ἢ χατὰ - Elide Δύμ- 

Boios διὰ τοῦ δ΄. ὅτι δὲ καὶ “Ῥώμης ποταμὸς Θύμβρις 0 xci Τίβερις. λέγει καὶ ὃ περιηγητής. ᾿Ιστέον 

δὲ ὅτι τὸ, πρὸς Θύμβρης, ὡς πὲρ καὶ ἀνωτέρω τὸ πρὸς μὲν ἁλὸς Κᾶρες, ἐλλειπτικῶς ἐῤῥέϑη, ἵνα λέγῃ 

ὅτι 7 πρὸς τῷ μέρει τῆς ἁλὸς καὶ πρὸς τὸ μέρος τῆς Θύμβρης. ἢ ἐγγὺς ἁλὸς καὶ ἐγγὺς Θύμβρης. ἄλλως 
20 γὰρ οὐχ εὔϑετον συν Ἀζάξαι αὐτὰ κατὰ τὸ πρὸς σοῦ εἰμὲ καὶ τὰ τοιαῦτα, εἰ μὴ ἄρα καὶ τοῦτο εἴληπται 

ἀντὶ τοῦ ἐγγύς σου εἰμί. δοχεῖ δὲ ἡ ῥηϑεῖσα Θύμβρα μὴ ἔχειν ᾿Ελληνίδα ἐτυμολογίαν. εἰ δέ τις αὑτὴν 

εἰδείη ὅϑεν γίνεται, εἴσεται ἴσως καὶ τὰ παρὰ τῷ κωμιχῷ Θύμβρα πόϑεν παρῆχται, ἀφ᾽ ὧν ϑυμβρεπί- 

δειπνον éxeivoc ἔφη τὸν εὐτελῶς ἐθέλοντα ζὴν καὶ ἀπέριττον. ( Vers. 430.) Τὸ δὲ ἔλαχον κληρωτὴν ἐμ- 

φαίνει τοῖς ἐπικούροις τὴν ῥηθεῖσαν χατάϑεσιν διὰ τὸ πάντῃ ἀφιλόνεικον. ἐπεμερίσϑη δὲ τὸ ῥῆμα 

δοτοῦτο χατὰ τὸ ἀπὸ κοινοῦ σχῆμα πᾶσι τοῖς ῥηϑεῖσιν ἔϑνενσιν. ὅτι δὲ οἱ “Ἵἔλεγες ἀπὸ τοῦ λέγω τὸ 

συνάγω παρήχϑησαν, συνειλεγμένοι γάρ, φασιν, ἦσαν ἀπὸ πολλῶν ἐθνῶν" xci ὅτι Καρικὸν ἦσαν 
ἔϑνος, ὅϑεν καὶ dei M πόλις ἡ τῶν Καρῶν μητρόπολις ἐλέγετο, καὶ ὅτι ἀγκυλότοξοι οὐ μόνον οἱ 
χρώμενοι, ἀγκύλοις᾽ τύξοις, ἤγουν στρεβλοῖς. ἀλλὰ καὶ οἱ ἀγκύλην χαὶ τόξον μεταχειριξόμενοι (ἀχοντίου 

δὲ εἶδος ἡ ἀγχύλη) χαὶ ὅτι ῇῆονες οἱ καὶ αίονες καὶ «“Ἂυδοὶ ἐπρώτευον κατὰ τὸ ἱππεύειν, ὅϑεν χαὶ 

ἀρ παροιμία τὸ παρὰ zuo ἅρμα ἐπὶ τῶν πολὺ ὀπίσω λειπομένων, καὶ ὅτι Μυσοὶ καὶ Θρῷκες οἱ “μὲν 
᾿Ασιανοὶ, οἱ δὲ περὶ Εὐρώπην, ταῦτα δὴ πλατύτερον δηλοῦται ἀλλαχοῦ. ( Vers. 452.) Ὅτι μέμψις καὶ 
ἐπιδιόρϑωσις ἐρωτήσεως τὸ, ἀλλὰ τίη ἐμὲ ταῦτα διεξερέεσϑε ἕκαστα; Δόλωνος δὲ τοῦτο λόγος, μέλλον- 
τος εἰπεῖν κατὰ τῶν ὁμοφύλων. χαρτά τινα τῷ Ὀδυσσεῖ καὶ τῷ Διομήδει ὡς ovx ἂν αὐτοὶ ἤλπισαν. 
( Vers. 454. ys Or. ἐπέῤῥεον ὡς ἑκάστοτε τῇ Τροίᾳ ἐπίκουροι, ὡς ἀλλαχοῦ τε δηλοῦται xai ἐνταῦϑα δέ. 

Θρᾷκες οὖν ἄρτι νεωστὶ ἦλϑον ἐ ἐπικουρήσοντες, οἱ καὶ ἔσχατοι ἄλλων ἔκειντο καὶ διὰ τοῦτο εὐεπιβούλευτοι 
δοῆσαν, ὡς ὃ Δόλων καταμηνύει, εἰπών" Θρήικες οἵδ᾽ ἀπάνευϑε νεήλυδες ἔσχατοι ἄλλων" ἐν δέ σφιν 

Ῥῆσος βασιλεὺς, πάϊς ᾿Ηιονῆος.. τοῦ δὴ καλλίστους ἵππους ἴδον ἠδὲ μεγίστους" λευχότεροι χιόνος, 

ϑείειν δ᾽ ἀνέμοισιν ὁμοῖοι. ἔνϑα φασὶν οἱ παλαιοὶ ὅτι τῶν δύο τούτων ὑπερβολῶν τὴν μὲν ὑπερϑετικῶς 
ἐξέϑετο, λευκότεροι χιόνος εἰπὼν, τὴν δὲ χαϑ' ὁμοίωσιν προήγαγεν ἐν τῷ, ἀνέμοις ὁμοῖοι, τῷ μὲν 

10 

το. 

20 
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ἀδυνάτῳ εἰχάσας, τοῦ δὲ δυνατοῦ μεῖζον ἀποφήνας τὸ συγκρινόμενον" χιόνος μὲν γὰρ ἔστι τι λευχό- 
τέρον:; Né ἔστωρ οὐν ἐν τοῖς ἑξῆς ἀκτίνεσιν ἐοικέναι αὐτοὺς ἡλίου φησίν. ἀνέμου δὲ ϑᾶσσον οὐδὲν τῶν 
ὑπ᾿ οὐρανὸν σωμάτων, ὥστε ἀνέμοις μὲν καὶ ἡλίῳ ἐοίκασι, χιόνος δὲ λευχότεροί εἰσι. σημείωσαι δὲ καὶ 

ὅτι τῷ ϑαυμασίῳ τῆς ξυνωρίδος καὶ τὸ σχῆμα τῆς φράσεως συνεξήλλακχται. εἰπεῖν γὰρ δυνάμενος ὁμοιο- 

πτώτως καλλίστους ἵππους καὶ μεγίστους λευχοτέρους χιόνος, ϑείειν δ᾽ ἀνέμοισιν δ'μοίους, καὶ τοῦ θο 
μέτρου ἐπιδεχομένου τὴν τοιαύτην σύνταξιν, ὕμως ὁ ποιητὴς κατὰ πτῶσιν εὐϑεῖαν καινῶς ἐσχημάτισεν, 
ἐξομοιώσας τὸ ξενίζον τοῦ λόγου σχῆμα τῇ καινοπρεπείῳ τοῦ πράγματος xai ϑαυμαστικῶς τῇ μεταβάσει 
τοῦ σχήματος, ἰδίᾳ τὸν τοῦ ζεύγους ἐκφωνησας ἔπαινον καὶ συμμεταμορφώσας τὸν λόγον τῷ πράγματι 
xal καλῶς εἰπὼν τὸ καλὸν καὶ σχήματι καινοπρεπεῖ ἐξαγγείλας καινότητα πράγματος, ὡς ἂν ὁ ἀκροα- 

10 τῆς ἐπιστραφείη τῷ λόγῳ, χκαϑάπερ ὁ Διομήδης τῷ πράγματι. λείπει δὲ ἐν τῷ, λευχότεροι χιόνος, 
τὸ εἰσὶν, ὡς καὶ ἐν τῷ, φημὶ κατανεῦσαι Κρονίωνα ἀστράπτων ἐπιδέξια. καὶ ἐκεῖ γὰρ τὸ ἐντελὲς817 
οὕτως" ἀστράπτων ἦν ὃ Κρονίων ἐπιδέξια. χρᾶται δὲ κατὰ τοιοῦτον λόγον καὶ ὁ Νέστωρ ἐπὶ τοῦ 
αὐτοῦ πράγματος ἐν τοῖς ἑξῆς ὁμοίῳ σχήματι, εἰπών" ὅππως τούσδ᾽ ἵππους λάβετον, αἰνῶς ἀκτίνεσιν 

ἐοικότες ἠελίοιο, εἰσὶ δηλαδή. ἄλλως δέ γε ὥφειλεν ἐοικότας εἰπεῖν χατὰ πτῶσιν καὶ αὐτὸς αἰτιατικήν. 
ἀρετὴ δὲ ἵππων οὐ μόνον τὸ χαλλίστους εἶναι, οὐδὲ μόνον τὸ μεγίστους, ἀλλ᾽ ὁμοῦ ἑκάτερα. ὕρα δὲ 
καὶ ὕπως ὃ κινδυνεύων Δόλων ἐφ᾽ ἵππων δωρεᾷ τοσοῦτον ἀπέσχε τοῦ λαβεῖν ἐχείνους, ὥστε καὶ τοὺς 
ἐν τῷ Τρωικῷ στρατοπέδῳ καλλίστους ἵππους προδίδωσιν. ὁ δ᾽ αὐτὸς καὶ ὡς περὶ χρυσὸν ἐπτοημένος 
xai διὰ τοῦτο τὰ περὶ τὸν “Ῥῆσον περιέργως ἐπιτετηρηκὼς ἐπαινεῖ μετὰ τοὺς ἵππους καὶ τὰ ὅπλα xoi τὸ 
τοῦ “Ῥῆσου ὃ ἅρμα, εἰπών" (Mars 438.) ἅρμα δέ oi χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ εὖ ἤσκηται, τουτέστιν ἐπιστη- 

20 μόνως. τὸ γὰρ εὖ τῶν τεχνῶν τὸ ἐπίιστασϑαί ἐστι. τεύχεα τε, φησὶ ( Vers. LA ), χρύσεια πελώρια, 

ϑαῦμα ἰδέσϑαι, ἤλυϑ' ἔχων" τὰ μὲν οὔτι κατὰ ϑνητοῖσιν ἔοικεν, ἤγουν πρέπει, ἄνδρεσσι φορέειν, 

ἀλλ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι. ὃ δὴ περίφρασίς ἐστι τοῦ "τεύχεα ϑεῖα. καὶ ὕρα τὰ συχνὰ πάρισα, τὸ καλλί- 10 
στοὺς καὶ μεγίστους, καὶ τὸ λευκότερον καὶ ὁμοῖοι, καὶ τὸ τεύχεα χρύσεια πελώρια, xci τὸ ϑνη- 
τοῖσιν ἄνδρεσσιν, ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι. μεστοῦτανι γὰρ ὃ καλὸς τόπος σχήμασι καλοῖς ἐπίτηδες. 
( Vers. 456.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ μὲν, καλλίστους ἵππους καὶ ἑξῆς, ἔπαινος ἵππων, καὶ μάλιστα λευχῶν᾽" 

ἅρματος δὲ τὸ χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ εὖ ἠσκῆσϑαι" ὅπλων δὲ τὸ τεύχεα χρύσεα καὶ ἑξῆς. ( Vers. 434.) Τὸ 
δὲ, οἵδ᾽ ἀπάνευϑε, πρὸς τὴν τοῦ Ὀδυσσέως ὁ Δόλων εἶπεν ἐρώτησιν, πυϑομένου εἴπερ μεμιγμένοι 

Τρώεσσιν εὕδουσιν ἢ ἀπάνευϑεν οἱ ἐπίκουροι. ToU δέ γε ἀπάνευϑε διασαφητικὸν τὸ ἔσχατοι ἄλλων, 
oig x«i χρὴ ἐγχειρῆσαι κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ ΝΨέστορος. Τὸ δὲ οἵδε ἴσως μὲν καὶ δακτύλῳ ἀφελῶς 

30 δεικνὺς ὁ Δόλων φησὶν, εἰ καὶ νὺξ ἦν, μάλιστα δὲ ἀναφορικῶς" ἀναφέρει γὰρ πρὸς τὴν ἐν ἑαυτῷ 
εἴδησιν περὶ τῶν Θρᾳκῶν. Τὸ δὲ νεήλυδες πανυ χρήσιμον τοῖς χατασχόποις. εὐεπιχείρητοι γὰρ πάντως 
οἱ τοιοῦτοι ἐπίκουροι , κατάχοποί τε ὄντες, ὡς εἰκὸς, καὶ οἷοι βαϑὺ γύχτωρ ὑπνοῦν, καὶ οὐδὲ εἰδό- 
τὲς τι τῶν κατὰ Τροίαν. ( Vers. 425.) Ερεϑίζει δὲ τοὺς ἥρωας καὶ τὸ, “Ῥῆσος βασιλεύς. φιλοτιμή- 

dono: γὰρ ἀριστεῦσαι κατὰ τοιούτου ἀνδρός. ποιεῖ δὲ τοῦτο xci πιϑανὰ τὰ ὑπὲρ τῶν ἵππων καὶ 
τοῦ "&ouerog καὶ τῶν τευχέων. βασιλεὺς γὰρ ἔχοι ἂν ὡς εἰχὸς τοιαῦτα. Τὸ δὲ ἔδον εἰς τὸ ἀληϑὴ λέγειν 20 

λυσιτελεῖ τῷ Δόλωνι. οὐ γάρ, qeu, ἤκουσα ἢ ἐπυϑόμην, ἀλλ αὐτὸς ἴδον. τεύχεα δὲ χατὰ τοὺς 

πλείους; μὲν ἐκ τοῦ τεύχω χατὰ κοινὴν ἐτυμότητα. καινότερον δέ πως ὃ Ἴστρος παράγει. φησὶ γὰρ τὰ πο- 

λεμεκὰ τεύχη οὕτω κληϑῆναι a ἀπὸ τευχίου, μὐβοϊκοῦ τύπου, ἐν ᾧ, φησὶ, κατεσχειάσϑησαν ὑπὸ Κυχλώπων. 

| τίνες δὲ οἱ Κυκλώπες οὗτοι, καὶ ὅτι οὐχ᾽ οἱ ἐν τῇ ̓Οδυσσείᾳ ἱστορούμενοι, καὶ ὕτι καὶ χαλχὸς ἐν Evgoie 

| 4o ποτὲ ὠρύχϑη πολὺς, ὅϑεν καὶ τὸ ἐκεῖσε ὄρος ἡ Χαλκὶς, οὐ τοῦ νῦν λόγου ἐστίν. ᾿Ιστέον δὲ. καὶ ὅτι 

τὸν ῥηθέντα “Ῥῆσον Ὅμηρος μὲν ᾿Ηἱϊονέως ἱστορεῖ, ὡς δεδήλωται, οἱ νεώτεροι δὲ Σ Στρυμόνος τοῦ κατὰ 

| Θρῴκην φασὶ ποταμοῦ χαὶ Εὐτέρπης Μούσης υἱόν. λέγουσι δὲ καὶ χρησμὸν ἀ ἀποχεῖσϑαι αὐτῷ, δἰ τῆς 

ἐν Τροίᾳ βοτάνης φάγοιεν οἱ ἵπποι αὐτῷ χαὶ τοῦ ἐκεῖσε πίοιεν ὕδατος, ἀπρόσμαχον αὐτὸν ἔσεσϑαι. 

τὰ δ᾽ οὐκ ἐγένετο. ἅμα γὰρ κατέλαβε, χαὶ αὐτονυχεὶ ἀνῃρέϑη ὑπὸ Διομήδους ὑπνώττων ἀφύλακτος. 

“Πίνδαρον δέ που φασὶν ἱστορεῖν ὅτι μίαν ἡμέραν πολεμήσας μεγάλα χαχὰ τοῖς ᾿Ἵχαιοῖς ἐνεδείξατο. 

| (Vers. 439.) Τὸ δὲ πελώρια συλλογιστικῶς εὐμεγέϑη τὸν Pijoov εἰναι ὑποδηλοῖ. κἀκεῖνο δὲ ἰστέον 
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30 Ἀὼς ὃ μῦϑος οὐ μόνον τὴν ῥηθεῖσαν Μοῦσαν Εὐτέρπην μητέρα ποιεῖ, ἀλλὰ xai ἑτέρας. Καλλιό- 
πης μὲν γὰρ ἢ Κλειοῦς ὁ Ὀρφεὺς, 4ivog δὲ Τερψιχόρης, Θαλείας Παλαίφατος, ᾿Ερατοῦς Θάμυ- 
ρις, Μελπομένης καὶ ᾿Αχελῴου Σειρῆνες, Πολυμνίας Τριπτόλεμος. (Vers. 442.) Ὅτι ὁ μὲν Δόλων 
ζωγρηϑῆναι ϑέλων μέϑοδον τοῖς ᾿λληνικοῖς κατασχόποις ὑποτείνει διαγνώσεως ἤγουν τοῦ πει- 
ραϑῆναι ἠὲ κατ᾽ αἶσαν ἐκεῖνος ἔειπεν ἐν αὐτοῖς ἠὲ καὶ οὐκὶ τὸ ταῖς νηυσὶν αὐτὸν πελάσαι, ἢ ἀλλὰ 
δήσαντας λιπεῖν αὐτόϑι νηλέϊ δεσμῷ. (Vers. 446.) Διομήδης μέντοι τὸν ἄνδρα ὑπόδρα ἰδὼν, ὡς 
ἡ Μοῦσα καϑορῷ, φησί" μὴ δή μοι φύξιν γε Δόλων ἐμβάλλεο ϑυμῷ, ἐσϑλά περ ἀγγείλας. ἐπεὶ 
ἵχεο χεῖρας ἐμεῖο, ἢ μᾶλλον χεῖρας ἐς ἁμὰς, ἤγουν ἡμετέρας. εἰ μὲν γὰρ κέ σε νῦν ἀπολύσομεν 

ji μεϑῶμεν, ἢ τε xoi ὕστερον εἰσϑα ϑοὰς ἐπὶ νῆας "Ad eio ἠὲ διοπτεύσων ἢ ἀντίβιον πολεμίξων. 

εἰ δέ x ἐμῆς ὑπὸ χερσὶ δαμεὶς ἀπὸ ϑυμὸν ὀλέσσῃς, οὐκέτ᾽ ἔπειτα σὺ πῆμα ποτ᾽ ἔσσεαι ᾿Δργείοισι. 742 
xci ὅρα ὅπως προμηϑὴς τοῦ μέλλοντος xci ἐν τοῖς μιχροτάτοις ὃ συνετός" καὶ Ort ὃ προδότης, 
ὡς xoi ὃ Δημοσϑένης που ϑεωρεῖ, vm αὐτῶν ἐκείνων μεμίσηται, oig τοὺς οἰχείους προδέδωκε, 

άρ καίτοι ἐσϑλὰ τοῖς πολεμίοις ποιήσας. καὶ εἰχότως. ὃ γὰρ τοῖς ξέαυτοῦ τοιοῦτος τίς ἂν τοῖς 
ἀλλοτρίοις γένοιτο; xci ὅτι ἐκ τούτων δρμώμενός τις διαλεχτικῶς ἂν ἐπαγωνίσοιτο, ὡς οὐ πᾶς 
ὁ ἐσϑλὰ ποιῶν ἤδη καὶ ἀγαθὸς" ὃ γὰρ Δόλων οὐ τοιοῦτος ἐσεὶν ioÓAa περ ἀγγείλας" καὶ ὅτι οὐ 
πᾶς ὃ ὠφελῶν τινὰ εὐλόγως ἂν φιλοῖτο" xci γὰρ ὃ Δύλων λυσιτελεῖ μὲν τοῖς ἐπισκόποις, ov φιλεῖ- 
ται δέ. (Vers. 445.) Ὅρα δὲ ἐν τοῖς ῥηθεῖσι τὸ, κατ᾽ αἶσαν, οὐ μοῖραν δηλοῦν, οὐδὲ τὸ κοινῶς 
λεγόμενον αἴσιον, ἐξ οὗ xoi τὸ αἰσυμνᾶν καὶ ὁ αἰσυμνήτης, ἀλλὰ τὸ πρέπον καὶ ἀληϑὲς 5 τι 
τοιοῦτον. (Vers. 447.) Καὶ ὅτι φύξις ἢ ἀπὸ τοῦ φεῦξις γίνεται ἀποβολῇ τοῦ 6 δι᾽ εὐφωνίαν, 
ὃ πολλαχοῦ γίνεται, καϑὰ καὶ τὸ ἐρυϑαίνειν μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ ἐκ τοῦ ἐρευϑαίνειν, ἢ ἀπὸ τοῦ φύγω 20 
φύξω, οἷα τοῦ φύγω μετενεχϑέντος εἰς ἐνεστῶτα. Τὸ δὲ, ἐμβάλλεο ϑυμῷ, ταὐτὸν τῷ ἔνϑου εἰς 
γοῦν. καὶ ἔοικε πρὸς τὸ, μή σοι ϑάνατος καταϑύμιος ἔστω. Τὸ δὲ. ἐσϑλὰ ἀγγείλας, ταῦτόν 
ἐστι τῷ καταλέξας, 0 περ πρὸ ὀλίγων ὃ Δόλων εἶπε. (Vers. 449.) To δὲ ἀπολύσομεν περιττὴν 
ἔχει τὴν πρόϑεσιν καὶ αὐτὸ, χαϑά που καὶ τὸ ἀπομηνίσομεν. δηλοῖ δὲ τὸ, λύτρα λαβόντες ἀφή- 
σομέν. χαὶ οὕτω διαφέρει τὸ λῦσαι τοῦ ἁπλῶς ἀφεῖναι δωρεὰν ἤτοι μεϑεῖναι xa Ὅμηρον. οὕτω 

50 δ᾽ ἂν xoi τὸν Δόλωνα μεϑῆχεν Ὀδυσσεὺς, εἴ περ ἐτίμησεν οἷα κήρυκος *viov. ( Vers. 450.) Τὸ 

δὲ εἶσϑα ov μόνον διὰ τοῦ ἢ γράφεται συνήϑως ἐν ἄλλοις ὡς ῥῆμα ὑπαρκτιχὸν, ἀλλ᾽ ἰδοὺ καὶ 

διὰ διφϑόγγου ἐνταῦϑα, καὶ δηλοῖ τὸ ἔρχῃ, ἤγουν ἀντ᾽ αὐτοῦ κατάληψεν χρόνου τὸ ἔλϑης, ἀπὸ τοῦ 
εἶμι els. χρῆσις δὲ αὐτοῦ καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ. ( Vers. 491.) Διοπτεύειν δὲ τὸ κατασχοπεῖν. ὅϑεν 
xci τὸν τοῦτο ποιοῦντα διοπτῆρα στρατοῦ ἐρεῖ, Og xol ἀσυνθέτως ὅπτὴρ λέγεται. ἐκ τούτου δὲ 30 
καὶ Ζεὺς διόπτης, ὡς δηλοῖ τὸ, ὦ Ζεῦ διόπτα xoi κατόπτα. Τὸ δὲ, ἀντίβιον πολεμίξων, πολέ- 
μιον μὲν εἶναι δηλοῖ καὶ τὸν κατάσχοπον, πλὴν οὐκ ἀντίβιον ἀλλ᾿ ὑπούλως xci λαϑρηδόν. εἰχὸς 
δὲ τὸν αὐτὸν καὶ πολεμιστὴν εἶναι. ἐνταῦϑα δὲ ὅρα τὸ διοπτεύσων καὶ πολεμίξων, τὰ γοργὰ 
πάρισα, δι᾿ ὧν χαλλωπίζει εὐκαίρως ὁ Διομήδης, χαίρων ἐφ᾽ οἷς ἀνδραγαϑεῖ χατὰ τοῦ Δόλωνος. 
(Vers. 455.) Τὸ δὲ, οὐκέτι σὺ πῆμα ποτ᾽ ἔσσεαι, δύο ἐνεργειῶν τοῦ Δόλωνος ἔχεται διὰ τοῦ 
ποτὲ ἐπιῤῥήματος. λέγει γὰρ ὃ ἥρως ὅτι οὔτε διοπτεύων πημανεῖς τοὺς ᾿Δ4ργείους οὔτε πολεμῶν. 
( Vers. 454.) Ὅτι ὃ μὲν Δόλων πτοηϑεὶς τὸν Διομήδην ἔμελλε γενείου χειρὶ παχείῃ ἁψάμενος λίσ- 
σέσϑαι, 0 ἐστι περιφραστικῶς ἱκετεῦσαι. ὃ δ᾽ αὐχένα μέσσον ἔλασσε φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ᾽ ἄμφω 

θο χέρσε τένοντε, ταχὺ ἀνελών. τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ἀΐξας, ἵνα μὴ φϑάλσαντα γονυπετῆσαι ὡς ἱκέτην 
αἰδέσηται. xci ἐχρῆν μὲν δεσμῷ γηλέϊ δῆσαν τὸν Δόλωνα, χατὰ ἐκεῖνον εἰπεῖν τὸν Δόλωνα, ὡς άο 

ἂν ἔχῃ δεῖξαι τοῖς ᾿Αργείοις τὸ ϑήραμα. δέδιε δὲ, μή ποτε χραυγάσας ἐχ τῆς πεδιάδος μηνύσῃ 

τοὺς πολεμίους τοῖς Ἰρωσίν. ὅρα δὲ καὶ ὅτι οὐ πάντα ἐκ τοῦ Δόλωνος πολυπραγμονοῦσι μαϑεῖν, 
e φϑάσαντες ἐπετράπησαν, τυχὸν μὲν ἐκλαϑόμενοι διὰ τὸ ἐναγώνιον, μᾶλλον δὲ ὡς ἤδη μαϑόν- 
τὲς ὃ ἤϑελον. ἐβούλοντο μὲν γὰρ μαϑεῖν ἐὰν οἱ Τρῶες μενοῦσι παρὰ ναυσὶν ἢ ἐς Τροίαν ἀνα- 
χωρήσουσι. τοῦτο δὲ ἤδη γινώσχουσιν. ὃ yap στείλας ἡ Exrop τὸν διοπτεύσοντα, εἰ αἱ νῆες φυ- 

81 8λάσσονλται, πάντως οὐκ ἀναχωρεῖ, ἀλλὰ μένει. ὅρα δὲ καὶ ὅτι οὐδὲν πρὸς ixdpiay καϑόλου ἡ τῶν 
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ἀχρωτηρίων μεγαλειότης. τί γὰρ ὄφελος ἡ παχεῖα χεὶρ τῷ “όλωνι; (Vers. 456.) Tévovreg δὲ xci 
ἐνταῦϑα τὰ ὄπισϑεν τοῦ τραχήλου παχέα νεῦρα. (Vers. 457.) Ἔν τούτοις δὲ καὶ τὸ, φϑεγγο- 
μένου δ᾽ ἄρα τοῦ γε, ἤγουν τοῦ Δόλωνος, κάρη κονίῃσιν ἐμίχϑη, ἤγουν εἰς γῆν ἔπεσεν ἡ xta 
ἐχείνου, ἀρξαμένου μὲν φωνὴν ἀφιέναι. μήπω δὲ διασαφήσαντος τὸ λεγόμενον. γράφεται μὲν, 
φϑεγγομένη δ᾽ ἄρα τοῦ ys κάρη. ovy Ὁμηρικὴ δέ ἐστιν ἡ φράσις" οὐ γὰρ ἔστι ϑηλυχῶς ἡ κάρη 
παρ᾽ Ὁμήρῳ. δηλοῖ δὲ ὅμως ἡ τοιαύτη γραφὴ. ὅτι τὸ πνεῦμα μέχρι τοῦ στόματος ἀνελϑὸν καὶ 
πληρῶσαν αὐτὸ ἐξεχύϑη., καίτοι τμηϑείσης τῆς κεφαλῆς, ὥστε ἔτι χινουμένης τῆς γλώττης δο- 
κεῖν τὴν κεφαλὴν κάτω χειμένην φϑέγγεσθαι. οὕτω, φασὶ, καὶ σωλῆνα μεστὸν ὕδατος εἰ διατέ- 
MOL. τις, ἡ μὲν ex τῆς πηγῆς ἐπίῤῥοια εἴργεται, ὃ δὲ ἐντός ἐστι τοῦ σωλῆνος ἐχχεῖται. ( Vers, 460.) 

10 Ὅτι τὴν ῥηθησομένην τοῦ Δόλωνος πανοπλίαν ἑλὼν ᾿Οδυσσεὺς εὔξατό vs καὶ ἀνέϑηκεν αὐτὴν 
᾿4ϑηνᾷ, οὐ γλαυκώπιδι, οὐδὲ ἀτρυτώνῃ, ἀλλὰ ληίτιδι, ὡς συνεραψαμένῃ τοῦ ληΐλσασϑαι, εἰπών" 10 
χαῖρε ϑεὰ τοῖσδεσσι xal ἑξῆς. εἶτα ἔϑηκεν ava μυρίχην αὐτὰ, ἐκεῖ που χαϑ᾽ ὁδὸν πεφυκυῖαν. 
φράζει δ᾽ ἐνταῦϑα (Vers. 461. sqq.) ὁ ποιητὴς οὕτω" τοῦδ᾽ ἀπὸ μὲν χτιδέην κυνέην χεφαλῇφιν 
ἕλοντο, καὶ λυκέην, τὰ προῤῥηθέντα, καὶ τόξα παλίντονα καὶ δόρυ uaxgov' xai τὰ y ᾿Αϑη- 
vei ληίτιδι δῖος ᾿Οδυσσεὺς ὑψόσ᾽ ἀνέσχεϑε χειρὶ, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα, ἵνα καὶ ὡς ἀρητὴρ 

τῷ Διομήδει χρήσιμος εἴη, οὐ διὰ δειλίαν ἀλλὰ διὰ προμήϑειαν" χαῖρε ϑεὰ τοῖσδεσσι" σὲ γὰρ 
πρώτην ἐν ᾿Ολύμπῳ ἐπιβωσόμεϑα καὶ ἑξῆς, εἶτα καὶ περὶ τῶν ἐφεξῆς εὐχόμενος λέγει" ἀλλὰ καὶ 
αὖτις πέμψον ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν ἵππους τὲ χαὶ εὐνὰς, διὰ τὸν “Ῥῆσον δηλαδὴ, οἷς ἐπιφέρει καὶ 
(Vers. 465.) ὅτε ἀπὸ ἔϑεν, ἤγουν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, τὰ τοιαῦτα ὕπλα ὑψόσ᾽ ἀείρας ϑῆκεν ἀνὰ μυ- 

20 ρίχην" δέελον δ᾽ ἐπὶ σῆμα τ᾽ ἔϑηκε, συμμάρψας δόνακας, μυρίκης τ᾽ ἐριϑηλέας ὄζους, μὴ λάϑοι 

αὖτις ἰόντε, ἤγουν ἐπανιόντας, ϑοὴν διὰ νύχτα μέλαιναν. Φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ ὅτι τροπαίου 
σχῆμα ἐνταῦϑα μιμεῖται Ó ποιητὴς τῇ τῶν δονάκων xci ὄζων συνδέσει, ὅ περ οἱ ὕστερον τῇ 
χρήσει διήρϑρωσαν, τρόπαια μετὰ τὰς νίχας ἱστῶντες ὕπου τῶν πολεμίων περιγένοιντο καὶ ταῦτα 
ἢ ἐξ ὅπλων σωρείας, ἢ ἐκ λίϑων, οἷς καὶ γράμματα ἐνεκόλλαπτον, ἢ xci ἐξ οἱασοῦν ἀναστηλώ- 20 
σεως, ὡς εἶναι τὸ ἱστᾶν τρόπαιον περιφραστιχῶς ἶσον τῷ νιχᾶν, ὡς ix τοῦ τῆς μάχης ἀποτε- 
λέσματος, καϑ' ἣν ἐτρέποντό τινες, ἵνα ἢ ὡς xta] κεφάλαιον, οὕτω τροπὴ τρόπαιον, ὅ περ 

743 ἀνίστατο 4h τροπαίῳ, οὗ εὐθεῖα ὃ τροπαῖος κατὰ τὸ ἀστραπὴ ἀστραπαῖος. μανδάχῃ δὲ ἔοικεν 

ὁ ῥηϑεὶς δεσμὸς τῶν φυτῶν, ὃς δὴ μανδάχης χυρίως, ὥς φησι καὶ ὁ Χοιροβοσχὸς 1 ώργιος, δεσμὸν 

χόρτου δηλοῖ κατά τινα γλῶσσαν. καὶ φυλάσσεται ἡ τοιαύτη λέξις παρὰ τοῖς κατὰ Θράκην. ὅρα δὲ 
80 τὰ πάρισα, τὸ κυνέην, χτιδέην, λυχέην, ἐν χωρίῳ ἐπιχυϑέντα, 0 καλλωπίζων διὰ τοὺς ἥρωας 

χαίρει ὃ ποιητής. (Vers. 459.) Περὶ δὲ παλιντόνων τόξων, ὡς διαφοράν τινὰ τόξου δηλοῖ τὸ 

παλίντονον, προείρηται. φαίνονται δὲ τοιαῦτα πολλὰ καὶ παρὰ τοῖς “νῦν ἔϑνεσι. ( Vers. 4θο. ) 
Τὸ δὲ ληίτιδι ἴσως μὲν δμοιόν ἐστι τῇ ἀγελείᾳ, εἴ πὲρ ἐχείνη γίνεται παρὰ τὸ ἄγειν λείαν. ἧς 

μέρος xoi τὰ λάφυρα εἴτουν σκῦλα" ἐξ ὧν σκυλήτρια παρὰ “Ιυκόφρονι ᾿4ϑηνᾶ. εἰ δὲ ἀγελεία 

λέγεται ᾿Αϑηνᾶ παρὰ τὸ ἄγειν λεὼν ἢ παρὰ τὸ ἄγη ἐλαύνειν, διαφέρει οὕτως ἡ Antig χαὶ 

ἡ ἀγελεία. (Vers. 461.) Τὸ δὲ, ὑψόσε ἀνέσχεϑεν, ἤγουν ἀνέτεινε, παρακατιὼν δὲ ἄλλως φραξει 

ἐν τῷ, ὑψόσ᾽ ἀείρας, ὡς εἶναι ταὐτὸν ἁπλῶς τὸ ἀνασχέϑειν καὶ τὸ ἀείρειν. εἰ Ἀκαὶ ἄλλως νῦν So 
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το μὲν em τῇ 4ϑηνᾷ ὑψόσε ἀνασχέϑειν χρὴ νοῆσαι ὑψηλοτέραν σχεῖν ἀνάτασιν χειρῶν, d δὲ 

ὑψόσ᾽ ἀεῖραι ταπεινοτέραν, εἰς ὅσον ἦν καὶ τὸ τῆς μυρίκης ὕψος. ἔστι δὲ τὸ οὕτως ὑψοσὲ cva- 

4o σχεῖν σύμβολον τοῦ μή τινι ἐπιγείῳ, ἀλλ᾿ οὐρανίῳ ἀνατιϑέναι τὰ ῥηθέντα ὅπλα. διὸ ἴσως καὶ ως 
μὴ ἔχων ἀναρτῆσαί που συνήϑως αὐτὰ λόγῳ ἀναϑήματος ἀνὰ μυρίχην ἔϑηκεν, ὡς ἂν μὴ πελά- 

ζοιεν γῇ. (Vers. 466.) " EvÓ« καὶ ὅρα τὸ, ἔϑηκεν ἀνὰ μυρίχην ἐξ οὗ κατὰ ἀναστροφὴν τῆς 

ἀνὰ προϑέσεως, εἰλῆφϑαι δοκεῖ τὸ ἀνατιϑέναι παρὰ τοῖς ὕστερον xoi τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀναϑημα. 
(Vers. 461.) Τὸ δὲ, ἀνέσχεϑε χειρὶ, οὐ πρὸς διαστολήν τινα χεῖται,᾽ ἀλλ᾿ εἰς ἔνδειξιν τοῦ μεγάλα 

εἶναι τῷ ᾿Οδυσσεῖ ὡς ἀνδρείῳ τὰ τῆς χειρὸς ἀκρωτήρια, εἴ γε μιᾷ χειρὶ τὰ τοσαῦτα δραξαμε vog 
ἀγέσχεϑεν. εἰ δὲ γράφεται χερσὶν, ἀργεῖ τὸ τοιοῦτον παρατήρημα. (Vers. 462.) Τὸ δὲ τοϊσδεσιν, 

* 
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εἰ μὲν ἀπὸ τοῦ τοῖσιν, ὃ ἐστι τούτοις γίνεται, χαινῶς ἔχει τὴν μέσην λέξιν παρεισπεσοῦσαν" εἰ δὲ 
ἀπὸ τοῦ τοῖσδε, πάντῃ οὕτω καινόσχημόν ἐστι τὸ μὴ μόνον τὸ ὦ ἐπεχτατικῶς τεϑῆναι, ἀλλὰ 
ὅλην τὴν 6i συλλαβήν. αἴτιον δὲ " δοτικὴ τῶν πληϑυντιχῶν ἀεὶ πρὸ τοῦ τελικοῦ αὐτῆς δ τὸ 

4og φιλοῦσα ἔχειν ἢ δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ. ἰστέον δὲ καὶ ὅτι τοῦ πλεονάζειν ἐνίοτε zai τὴν et "συλ- 

λαβὴν δεῖγμα παραγουσὶ τινὲς οὐκ ἀχριβὲς xci τὸ λάβη λάβησι, λάχῃ λάχησι xai τὰ ὕμοια. ἡ δὲ 

ἐν τῇ τοιαύτῃ λέξει περισπωμένη οὐκ ἂν διὰ τὴν ἐφεξῆς δισυλλαβέαν εὐλόγως εἷς οξὺν μεταπέσοι 

τόνον, ἵνα ἢ προπαροξύτονον κατὰ τὸ ἀνδραπόδεσσιν. οὐ γὰρ κατὰ φύσιν ἐνταῦϑα οὔτε τὸ δὲ 
οὔτε τὸ σι. διὸ καὶ νικᾷ ὁ τοῦ ἄρϑρου τῆς δοτικῆς τῶν πληϑυντικῶν περισπασμός. ( Vers. 463.) 
Τὸ δὲ ἐπιβώσεσθαι ὅτι ix τοῦ βοήσεσϑαν χέκραται, πολλαχοῦ δεδήλωται. (Vers. 466.) ᾽ν δὲ 

τῷ, ϑῆκεν ἀνὰ μυρίκην, δέελον di éni σῆμα Vi ἔϑηκε, χύκλου σχῆμα φαντάζεται. εἰ δὲ ἦν, ἔϑη- 
κεν ἀνὰ μυρίχην, xa apos ἂν ἦν κύκλος ῥητορικὸς, λήγοντος τοῦ στίχου ὅϑεν ἤρξατο. ἐνταῦϑα 

δὲ ὅρα χαὶ τὴν eva πρόϑεσιν, τὴν ἄνω μὲν δηλοῦσαν σχέσιν ; συντασσομένην δὲ μετὰ αἰτιατικῆς, 

οὐ μὴν μετὰ δοτικῆς. ὡς ἐν τῷ, ἅρματα δ᾽ ἂν βωμοῖσιν ἔϑηκε" καὶ ὅτι τὸ ἔϑηχεν ἐν μὲν τῷ, ἀνὰ 

μυρίχην, τοπικῶς κεῖται, ἐν δὲ τῷ, σῆμα ἔϑηκε, τὸ ἐποίησε δηλοῖ. Δέελον δὲ τὸ δῆλον κατὰ διά- 
λυσιν, ἐξ αὐτοῦ δὲ, ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ δηλοῦται, τὸ εὐδείελον ἐπενϑέσει τοῦ ἴ. τὸ δὲ ἐνταῦϑα 

χείμενον σῆμα δηλοῖ ἐναργῶς ὅτι καὶ ὃ τάφος σῆμα λέγεται οἷα σημαίνων xci αὐτός τι, τὸ κεῖ- 

δοσϑαι δηλαδὴ ἐκεῖσε νεκρόν. ( Vers. 467. ) Δόνακες δὲ εἶδος καλάλμου, λεπτοὶ “καλαμίσκοι, oUg οἱ 

ue Ὅμηρον καλοῦσι δονάκια παρὰ τὸ ῥᾷον δονεῖσϑαι, Óv oUg καὶ ποταμός mov ἐν τοῖς ἑξῆς 

δονακεύς. δῆλον δὲ ὡς οἱ δόνακες καλάμων μὲν λεπτότεροί εἰσιν, ὀρόφων δὲ ἀδρότεροι. xai δο- 
χοῦσιν ἐκ δονάχων μὲν σύριγγες γίνεσϑαι, αὐλοὶ δὲ ἐκ καλάμων. συλλογιστέον δὲ ὡς ἐν ἕλει 

ὥδευον οἱ χατασχύποι" ἐν γὰρ τοιούτοις τύποις οἱ δόνακες φύονται, καϑὰ καὶ ἡ μυρίχη, ὑδρο- 
χαρὴς γὰρ καὶ αὐτὴ, φυλάσσουσα τὴν χλῆσιν καὶ νῦν, εἰ καὶ κατά τι βαρβαρικῶς παραφϑεί- 

ρεται" ἐδήλου δὲ πρὸ τούτου καὶ ὃ ἐρωδιὸς τὸ ἔρχεσϑαι τοὺς κατασχόπους διὰ τόπων ἑλωδῶν. 

(Vers. 468.) ' Ev δὲ τῷ, μὴ λάϑοι ἰόντας, λείπει σύνδεσμος αἰτιολογικὸς, ἵνα λέγῃ κατὰ τὸ πλῆ- 

ρες, ὄφρα μὴ λάϑοι, ἤ τι τοιοῦτον. καὶ ἔστι τὸ σχῆμα σύνηϑες καὶ τοῖς κοινότερον φράζουσι. 
Τὸ δὲ, νύχτα μέλαιναν, οὐκ ἀργῶς ἐῤῥέϑη, οὐδὲ πρὸς μόνην πιϑανὴν αἰτιολογίαν τοῦ ἐπὶ μὺυ- 
ρίχης ἀναγκαίως τεϑῆναι τὴν τοῦ Δόλωνος πανοπλίαν, ἵνα μὴ λάϑη, ἀλλὰ καὶ πρὸς παραση- 
μείωσιν τοῦ χρῆναι τοιαύτας ἐπιτηρεῖσϑαι τοῖς ἐθέλουσι σχοπιᾶσϑαι τὰ τῶν πολεμίων. (Vers. 470.) 
Ὅτι τέλος καὶ ἐνταῦϑα τὸ στρατιωτιχὸν τάγμα ἐν τῷ, Θρηίχων ἀνδρῶν τέλος iov ἰόντες. καὶ 

» € , ' 4 ^ - - - , , , 

θυ ἔστιν ἡ λέξις ἀξιωματικὴ, ὡς δῆλον xci ἐκ τοῦ, τοῖς ἐν Tí"An βεβῶσι πείσομαι. ὅτι δὲ πολυώ- 
* , , - € , - V ej. A] T 27 ΄ - 

γυμον TO τέλος, λέγουσι σαφῶς οἱ παλαιοί. δῆλον δὲ Ort τὸ ἷξον, ἤγουν κατέλαβον, φυσιχῶς 

ἔχει τὴν iv τῇ ἀρχούσῃ περισπωμένην ὡς χρονιχῶς ἐχταϑέν. ἄλλως γὰρ ὥφειλε τὸ δίχρονον ὀξύνε- 
c E . ι ' - * -— - * T 

σϑαι ὡς ϑέσει μαχρὸν διὰ τὸ κεῖσϑαι πρὸ συμφώνου διπλοῦ. παρατατικοῦ δὲ χρόνου τὸ i&ov, 
c 2 ^ , e εἴ 3 , 3 3 - «7, ^ * - - 

ὡς ἀπὸ μέλλοντος τοῦ i&o ἀναβιβασϑέντος sig ἐνεστῶτα. (Vers. 471.) Ὅτι χαλὰ xoi roig τοῦ 
, DL 1 - 3 , - " ps 

Ῥήσου τὰ ὅπλα, ὡς xoi tQ αὐτῶν ἡγεμόνι" καὶ ὅτι στρατιωτικῶς παρέχειτο χαὶ αὐτοῖς εὕδουσιν 
XT € * L 357 , " Ly - εἴ cr ^ , : € Ἄν 3 '* 

819evrà, ὡς xoi πρὸ ὀλίγων γέγραπται. φησὶ γοῦν Ὅμηρος οὕτω περὶ τούτων" oi δ᾽ εὗδον xaua*ro 
ἀδδηχότες, ἔντεα δέ σφιν χαλὰ παρ᾽ αὐτοῖσιν, ἤγουν ἐγγὺς αὐτῶν, γϑονὶ κχέχλιτο, εὖ κατὰ 
κόσμον τριστοιχεὶ, παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι. “Ῥῆσος δ᾽ ἐν μέσῳ εὗδε, παρ᾽ αὐτῷ δ᾽ ὠχέες 
ἵπποι, ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο. (Vers. 474.) xol ὅρα τὸ τοῦ Ῥήσου προμηϑές. 
ἐν μέσῳ γὰρ ἔκειτο διὰ τὸ ἀσφαλὲς οἷα βασιλεύς" ὅϑεν καὶ ἔργον ἣν ἀναιρεθῆναι αὐτὸν, τριστοι- 
χεὶ κύχλῳ φυλαττόμενον. διὸ νοοῦσιν οἱ παλαιοὶ, Oct τέσσαρας ἐξ ἑκάστου στίχου ἀνελὼν ὃ Διο- 
μήδηςγ ἤγουν ἄνδρας δώδεχα, καὶ γέφυραν οἷον πολέμου ποιήσας διέβη εἰς τὸν Ῥῆσον, xci 

οὕτως αὐτὸν ἀνεῖλε τρισκαιδέκατον, καὶ τῶν αὐτοῦ ἵππων ἐχυρίευσε. (Vers. 472.) Τὸ δὲ, κατὰ 
κόσμον, ἑρμηνεία εἶναι δοχεῖ τοῦ εὖ, ὥς πὲρ καὶ τοῦ παρὰ δέ σφιν διασαφητικόν ἐστι τὸ ἑκάστῳ. 
ταὐτὸν γάρ ἐστι τὸ παρ᾽ αὐτοῖς καὶ τὸ παρὰ ἑκάστῳ. ὅμοια δ᾽ ἀλλήλοις χατὰ σχῆμα τὸ παρ᾽ 
αὐτοῖς καὶ τὸ παρὰ δέ σφιν καὶ τὸ παρ᾽ αὐτῷ. καὶ δηλοῦται ἐγγύτης ἐν τοῖς τρισὶ κατὰ τὸ 
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παρ᾽ ἀλλήλοις χεῖσθαι. Δίξυγες δὲ ἃ ἵπποι ἀντὶ τοῦ δύο ὑπὸ ἕνα ξυγὸν, δι᾿ ὧν ἀποτελεῖται ξυνω- 
ots. ovens 471. ) Τὸ δὲ, ἔντεα παρ᾽ αὐτοῖς χϑονὶ χέχλιται, καὶ παρ᾽ ἑκάστῳ δίζυγες "ἵπποι, xai 10 
παρ᾽ αὐτῷ δ᾽ ὠκέες ἵπποι, ϑέσιν ἀκολουϑητικὴν ἔχει, ὁποίαν τὸ, ποῦ οἱ ἔντεα χεῖται, ποῦ δέ οἱ 

ἵπποι, περὶ οὗ πρὸ ὑλίγων γέγραπται. Τὸ δὲ ἵπποι ὃὶς ἐν τέλει στίχων XELLLEPOV κάλλος ποιεῖ πα- 

ρισωτικόν. ᾿ἐπιδιφριὰς δὲ “μέρος ἢ τοῦ δίφρου ἢ τῆς τοῦ ἅρματος ἄντυγος, περὶ ἣν περατοῦται 

ὃ δίφρος. σημείωσαι δὲ ὡς καλὰ μὲν τοῖς Θρᾳξὶ τἄλλα, τὸ δὲ ἀφυλάχτως ὑπγοῦν ἐν τοιούτῳ 
καιρῷ οὐκ ἂν ἐπαινοῖτο. δεινὸν γὰρ σφάλλειν τοῦ ὀρϑοῦ καὶ τὸ βραχὺ φαῦλον. (Vers. 476.) 
Ὅτι καὶ τοὺς ἵππους τοῦ Piocov λάμποντας ὡς εἰχὸς VUXTOQ τῇ ἡλιώδει λευκότητι προπάροιϑεν 

ὃ Ὀδυσσεὺς ἰδὼν, οὐ διὰ δειλίαν πάντως, ἀλλὰ προμήϑειαν, τῷ Διομήδει ἔδειξε, χαὶ χαίρων 

10 ἀγάλλει τὸν λόγον περικαλλεῖ σχήματι, ἀντιστροφῇ δηλαδὴ πολυπτώτῳ τῇ κατὰ χόμμα, εἰπών" 
οὗτός τοι Διόμηδες ἀ ἀνὴρ; οὗτοι δέ τοι ἵπποι, οὖς νῶι “πίφαυσκεν, ἤγουν πρὸς ἡμᾶς ἔφασκε, 4o- 

λων, Ov ἐπέφνομεν ἡμεῖς. καὶ ὅρα κἀνταῦϑα περιττὴν λέξιν τὸ ἡμεῖς" ἤρκει γὰρ χαὶ μόνον τὸ 

ἐπέφνομεν. ἐποιήϑη δὲ οὕτως, ἵνα τῷ οἷον διπλασιασμῷ τοῦ νοήματος χοινωνὸν ἑαυτὸν δείξῃ τῷ 
Διομήδει τοῦ καὶ τὸν Πόλωνα ἀνελεῖν. ὃ καὶ ἐχεῖνος ἐνέφηνε δεξιῶς ἐν τῷ, ἐπεὶ ἵκεο γεῖρας ἐς ἁμὰς, 

ἤγουν τάς TE ἐμὰς τὰς τε τοῦ Οδυσλσέως, ὡς ἂν ἐκ τούτου χοινωνὸς εἴη καὶ τῶν ἐφεξῆς S 20 

ὃ Ὀδυσσεὺς καὶ τῆς λοιπῆς ἀριστείας. καὶ μὴ ὃ Διομήδης μεῖζόν τι φρονήσῃ ἐξιδιούμενος πράξεις 

τινάς. ὅρα δὲ ὅτι χἀνταῦϑα ἑλλιπῶς ἔφρασεν Ὅμηρος. μετὰ γὰρ τὸ, Διομήδεϊ δεῖξε, λείπει 
μετοχὴ τὸ εἰπὼν ἤ τι τοιοῦτον, ἵνα λέγῃ ὡς ἔδειξε τῷ Διομήδει εἰπών" οὗτός τοι Διόμηδες ἀνήρ. 

( Vers. 479. ) Ὅτι τὸ ἀνδρίζου, ὦ Διόμηδες, ἢ ἐνέργει, πιριφράξων φησὶν, ἀλλ᾿ ἄγε δὴ, πρόφερε 

20 χρατερὸν μένος, ἤγουν φανέρου, διάδηλον ποίει" ὅϑεν καὶ παρὰ τοῖς μεϑ' Ὅμηρον λόγος προφο- 

ρικὸς ὁ εἰς φανερὲν προαγόμενος καὶ μὴ κατὰ τὸν ἔνδον ἐνδιάϑετον ἀφανὴς wv. (Vers. 480.) 
Τὸ δὲ ἐφεξῆς ἤγουν τὸ. οὐδέ τί os χρὴ ἑστάμεναι μέλεον, ἐρεϑισμὸς μέν ἐστι καὶ αὐτὸ εἰς ἔργον, 
καταῤῥιπτεῖ δέ meg τὸ τοῦ Διομήδους ὑψηλόφρον, ὡς οἷα ὀκνοῦντος ἐπὶ τῷ Poco καὶ τοῖς αὐτοῦ, 
d δὴ κατὰ τὴν τραγῳδίαν φιλεῖ πάσχειν ἀνὴρ πρᾶγμα πράσσων μέγα. διὸ οὐ μόνον ἐπάγει TO, 
ἀλλὰ Àv ἵππους, ἀλλὰ καὶ τὸ, ἢ σύ γε ἄνδρας ἔναιρε, μελήσουσι δέ μοι ἵπποι, μονονουχὶ λέγων 
ὡς οὐκ ἀγενῶς ἀπέχομαι τοῦ φονεύειν, ἀλλὰ πρῶτα μέν φημι ὅτι x&v μὴ ἐξεφώνησα διὰ τὸ ἄκομ- 
πον, ὅμως ἑτοίμως ἔχω αὐτὸς ἐναίρειν ἄνδρας, εἰ σὺ ϑέλεις τοὺς ἵππους λύειν, εἶϑ' ὅτι σοὶ αὖ- 
*Üig ἑχόντι παραχωρῶ τοῦ ἔργου τούτου διὰ τὸ ἐμὲ πρὸς ἄλλοις ἀναγχαίοις εἶναι" πάνυ γὰρ 3ο 
ἑαυτὸν ὃ ἥρως συνήγαγε καὶ πρὸς τοῖς πράγμασιν ὅλος γέγονεν, ὡς ἂν ἔργοις πιστώσηται ὅτι 
καλῶς ὑπὸ τοῦ Διομήδους ἐξελέγη. (Vers. 482. sqq.) Ὅτι δὲ ὃ Διομήδης ἔοικεν ἑστάναι μέλεος 
οἷα, ὡς εἰχὸς, ὑποταραχϑεὶς. δηλοῖ καὶ τὸ, ἀ 2 φάτο τῷ δ᾽ ἔμπνευσε μένος "Avr, ἡ τοῦ ᾽Οδυσ- 
σέως δηλαδὴ παρακινήσασα σύνεσις, κτεῖνε δ᾽ ἐπιστροφάδην, τῶν δὲ στόνος ὥρνυτ᾽ ἀεικὴς ἄορι 

ϑεινομένων, ἐρυϑαίνετο δ᾽ αἵματι γαῖα. οὐ γὰρ ἄλλως Ó Διομήδης ἐναίρειν τοὺς ἄνδρας ἤρξατο, 
εἰ μὴ Ὀδυσσεὺς ὀνειδίσας ἠρέϑισε προφέρειν Ἀχκρατερὸν μένος, 0 πέρ ἐστι φονεύειν τοὺς πρὸ áo 

ποδῶν. CVs 480.) '"Ioréov δὲ ὅτι τὲ μέλεος ὃ μάταιος λέγεται, x«i ἐξ αὐτοῦ μέλεον τὸ μάταιον 

παρὰ τὸ pensada , 0 ἐστι φροντίδα ἔχειν. δῆλον γὰρ ὅτι ὁ διηνεχῶς ἔμφρων τις καὶ διὰ τὸ οὕτω 

745 μέλεσθϑαι ἀεὶ bw i ἀπραχτεῖ χαὶ, κατὰ τὸν ποιητὴν εἰπεῖν, pata, ὅ ἐστι μάτην, ζῇ. ἐπεὶ τὸ 

μέλλων ἶσον ἀπραξίᾳ ἐστὶν, οὗ περ αἴτιον τὸ πάντοτε μέλεσϑαι, ἀφ᾽ οὗ ὁ μέλεος. Καὶ ὅτι εὕρηται 

εἰς σκῶμμα αὐλοι δῖ ἐπὶ φαύλων ὀνϑρώπων ἰατροῦ τὲ καὶ ἱπποϊατροῦ ἐκφωνηϑεὶ ὶς ὁ ῥηϑεὶς Ὁμη- 

4ο ριχὸς στίχος τὸ, ἢ "σύ γε ἄνδρας ἕναιρε, μελήσουσι δέ μοι ἵπποι, ὡς τοῦ ἱπποϊατροῖ ἀναϑέντος 50 

μὲν τῷ ἀδελφῷ τὸ τοὺς ἄνδρας ἴΔϊδι προϊάπτειν, ἑαυτῷ δὲ ὑποχατασχόντος τὸ τοὺς ἵππους ὁλο- 

pei. (Vers. 483.) Τὸ δὲ émuroogcónv avri τοῦ ἐνεργῶς, εὐτόνως, σπουδαίως, ἐπεστραμ- 

μένως ὧδε χαὶ ὧδε, διὰ τὴν διάφορον ϑέσιν τῶν κτεινομένων. ᾿Δεικὴς δὲ στόνος ὁ ἐξ αἰκίας, 

ἄορι ϑεινομένων δηλαδὴ" ἢ ὃ μὴ πρέπων τοιούτοις ἀνδράσιν, οἱ οὐκ ἂν οὕτως ἔπαϑον, εἰ ἐφυ- 

λάσσοντο. ( Vers. 485.) Ὅτι τὸν Διομήδην παραβολικῶς ἐκφαίνων ὃ ποιητὴς ὅπως ἀνῇρει τοὺς 

Θρᾷκας φησίν" ὡς δὲ "λέων μήλοισιν ἀσημάντοισιν ἐπελϑὼν, αἴγεσιν, ἢ ὀϊέσσι, xaxa φρονέων 6o 

ὅς - 
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ἐνορούσῃ, ὡς μὲν Θρήικας ἄνδρας ἐπῴχετο Τυδέος υἱός. ( Vers. 486.) Καὶ ὅρα ὡς ταὐτὸν ἐνταῦϑα 

γοεῖ τὸ φονιχῶς ἐνορούειν xal τὸ ἐποίχεσϑαι. μῆλα δὲ εἰ καὶ πάντα νοεῖται ἀλλαχοῦ τὰ ϑρέμματα, 
8200ueg “ἐνταῦϑα ἐπὶ αἰγῶν καὶ προβάτων τὴν λέξιν ὃ ποιητὴς ἐμερίχευσε, τοιαῦτα μὲν γὰρ πυχνὰ 

λέων βλάψοι ἂν, βύας δὲ οὐκ ἂν οὕτω. Ὅρα δὲ xoi τὰ τέσσαρα πάρισα, τὸ μήλοισι, τὸ ἀση- 
μάντοισι, τὸ αἴγεσι, τὸ ὀΐεσσιν, οἷς ἀγλαΐζει τὴν ἡρωικὴν παραβολὴν ὁ ποιητής. ἀσήμαντα δὲ 

λέγει τὰ ἀπροστάτευτα χαὶ ἀποίμαντα, οἷς δηλαδὴ ovx ἦν ὁ σημαίνων. ἤγουν σημεῖόν τι ποιῶν 

2 νοῶν σωτηριῶδες τῷ ποιμνίῳ; ἐξ οὐ δὴ σημαίνειν χαὶ οἱ στρατηγοῦντες λαοῦ σημάντορες λέγον- 
ιοται, "ἤδη δὲ καὶ οἱ ἄλλως ἄρχοντες, oig τέϑειται σημεῖα τινὰ, καϑ' ἃ καὶ σημαίνειν λέγονται, 

ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν ἄρχειν 1) ἀρχεύειν ἢ ἀνάσσειν. (Vers. 486.) Σημείωσαι δὲ χαὶ τὸ, χαχὰ φρονέων, 
ὡς τοῦ φρονεῖν ἀφελῶς χαὶ οὕτω γλυχέως ἐπὶ ἀλόγου ζῴου τεϑέντος, 0 περ μετ᾽ ὀλίγα ἐπὶ Ὅδυσ- 10 

σέως ἐρεῖ ἐν τῷ; τὰ φρονέων χατὰ ϑυμόν. (Vers. 489.) Ὅτι Διομήδους ἐνεργοῦντος περὶ τοὺς 
Θρᾷκας, ὃν ἂν ἐκεῖνος ἄορι, πλήξειε παραστὰς, τόνδ᾽ Ὀδυσσεὺς μετόπισϑε λαβὼν ποδὸς ἐξερύσασκε, 

20 T& φρονέων κατὰ ϑυμὸν, ὅπως καλλίτριχες ἵπποι ῥεῖα διέλϑοιεν. εἰτα δια" σαφῶν τὸ, ῥεῖα διέλ- 
ϑοιεν, ἐπάγει" μηδὲ τρομεοίατο ϑυμῷ vexooig ἀμβαίνοντες. μεϑ' O0 δηλῶν τὸ τοῦ τρόμου τοῖς 
ἵπποις αἴτιον φησὶν, ἀήϑεσσον γὰρ ἔτ᾽ αὐτῶν, τουτέστιν ἀήϑεις ἦσαν καταπατεῖν νεχρούς. ποιή- 
τικὴ δὲ λέξις τὸ ἀηϑέσσειν xol δυσέλκυστος εἰς λόγον πεζόν. χαινὴ δὲ καὶ ἡ μετὰ γενικῆς αὐτοῦ 
σύνταξις. (Vers. 492.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε τὸ, Τρομεοίατο , χαϑὰ καὶ τὸ τρομέονται, ἀπορίαν ἔχει 
λελυμένην ἀλλαχοῦ, διὰ τί μὴ ἐχτείνουσι τὴν ἄρχουσαν, ἵνα ἢ ὡς στρέφω στρόφος στρωφῶ, νέμω 746 

So νόμος νωμῶ, τρέπω τρόπος τρωπῶ, οὕτω καὶ "τρέμω τρόμος τρωμῶ διὰ τοῦ ὦ μεγάλου, ἀλλὰ 
διὰ τοῦ O μικροῦ" xoi ὅτι ὁμοίας ἀπορίας ἐστὶ καὶ τὸ δέμω δόμος δομῶ δομήσω" καὶ ὅτι OV 20 
μόνον ᾿Ιωνικῶς, ἀλλὰ καὶ ᾿Δττιχῶς κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἀναύξητόν ἐστι τὸ ἀήϑεσσον διὰ τὴν καχο- 
φωνίαν τῆς αὐξήσεως τοῦ ἠήϑεσσον. οὕτω δὲ xci ἀηδίζω ἀήδιζον ἔλεγον διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. 
τὰ γὰρ δύο ἢ χαχοφώνως ἔχουσιν, ὡς καὶ ἡ τῆς εἰ διφϑόγγου ἀλλεπαλληλία καὶ τὰ συχνὰ ἴ, 
χαϑὰ δηλοῖ καὶ τὸ, lois δίῃ" σεσηρέναι γὰρ τὰ χείλη ποιεῖ τὸ ἐν τοῖς τοιούτοις ἀλλεπάλληλον. 
(Vers. 493.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ ἀναβαίνειν δοτικῇ συνταχϑὲν ἐν τῷ, νεχροῖς ἀμβαίνοντες, ὃ καὶ 
ἀλλαχοῦ ἡ κατὰ μόνας ἀνὰ πρόϑεσις ποιεῖ, ὡς προδεδήλωται, εἰ χαὶ ἐν τῷ, ἀνὰ μυρίχην, ἄλλως 

ἔχει, ὡς πρὸ ὀλίγων εἴρηται. προμηϑὴς δὲ καὶ ἐνταῦϑα τοῦ μέλλοντος ὁ Ὀδυσσεὺς καὶ λίαν τῷ 
Διομήδει λυσιτελὴς καὶ οὐκ αἰσχύνων τὴν ἐκείνου ἐπιλογήν. (Vers. 495.) Ὅτι δώδεχα Θρᾷκας τοὺς 
ὡς ἐῤῥέϑη νεήλυδας ἀνελὼν ὃ Διομήδης τρισχαιδέχατον τὸν βασιλέα 'Ῥῆσον μελιηδέα ϑυμὸν ἀπηύρα, 
0 ἐστι περιφραστιχῶς ἀνεῖλεν ἀσϑμαίνοντα. κακὸν γάρ, φησιν, ὄναρ χεφαλῇφιν ἐπέστη τὴν νύχτα, 3o 

4o Οἰνείδαο παΐς, τουτέστιν “ὃ τοῦ Τυδέως Διομήδης, διὰ μῆτιν ᾿'ϑήνης, ἤγουν χατὰ τὴν ἔμφρονα 
βουλὴν τῶν ἐν "Ayeioig βουληφόρων. (Vers. 496.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτε ἐν τῷ. xaxov γὰρ ὄναρ χείρα- 
λῆφιν. ἐπέστη τὴν νύχτα, ἀστείως μὲν ὃ ποιητὴς καὶ γλυκέως ἔφρασεν, ἤδη δὲ καὶ ἀσφαλῶς, διὰ 

τὸ xoi ὑπνοῦντα βαϑὺ τὸν “Ῥῆσον καὶ ἐν νυκτὶ δὲ τῷ χαχῷ ἐντυχεῖν. ἄλλως μέντοι ἀναπτυσσόμενον 

τολμηρὸν καὶ οὐκ ἀσφαλές ἐστι τὸ νόημα. τὸ μὲν yao ὄναρ ὁρᾶται ὑπὸ τοῦ ὀνειροπολοῦντος " ἐν- 
ταῦϑα δὲ ὁ οἷον ὀνειροπολούμενος Διομήδης οὐχ᾽ ὁρᾶται, ἀλλ αὐτὸς τὸν “Ρῆσον ὁρᾷ. εἰ μὴ ἄρα 

ἡ Μοῦσα πάντα εἰδυῖα οἶδεν ὅτι xol ἐν ὀνείρῳ ταῦτα τῷ “Ῥήσῳ ἐφαίνοντο. τοῦτο δὲ λύει μὲν 
ἀπορίαν, ἀφανίζει δὲ τὴν χάριν τοῦ νοήματος. ἵνα οὖν εἴποι τις TO ἀχριβὲς, ἐπιφωνηματιχόν 
ἐστι τὸ τοιοῦτον, ἔχον μὲν καὶ ἀσφάλειαν διὰ τὸν ὕπνον χαὶ τὸ τῆς ὥρας νύχτερον, ἔχον δὲ καὶ 
τόλμαν, ὡς εἴρηται, ὕς πέρ ἐστι νόμος ἐπιφωνήματος. ῥητορικοῦ. ( Vers. UN ) Θυμὸν δὲ μελιηδέα 4o 

εἰπεῖν καὶ φίλον ἦτορ ὁμοίως ἔχει. χαὶ ὅρα ὡς ov μόνον οἶνος μελιηδὴς καὶ πυρὸς μελιηδὴς, αλλ 
ἰδοὺ καὶ ϑυμὸς ἤγουν ψυχή. ϑυμὸς μέντοι ὃ χατὰ ὀργὴν, εἰ καὶ γλυχίων μέλιτος χαταλειβομένου 
τῷ ϑυμουμένῳ, ἀλλ οὐκ ἂν ῥηϑείη συνϑέτως μελιηδὴς, ὅτε μηδ᾽ ἁρμόττει καχῷ τούτῳ πιχροποιῷ 

50 *roigUtov ἐπίϑετον. τὸ δὲ, ἐπέστη τὴν γύχτα, ἤγουν νύκτωρ, κοινῶς τέτριπται εἰς ὁμιλίαν. ᾿Αττικοὶ 

δὲ νυχτὸς φασί. (Vers. 498.) Ὅτι ἐν τῷ, τόφρα δ᾽ ἂρ ὃ τλήμων Ὀδυσεὺς λύε μώνυχας ἵππους 
σὺν δ᾽ ἤειρεν ἱμᾶσι, τὸ τλήμων, περὶ οὗ καὶ προείρηται, οὐ μόνον ἐπαινῶν ὁ ποιητὴς λέγει, ἀλλὰ 

- 
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καὶ συμπαϑῶν τῷ ἥρωι ὡς τλησιπόνῳ. χοινὸν δὲ πάντως καὶ τῷ Διομήδει τὸ τοιοῦτον καλόν. ἐξὸν 
γὰρ ἀμφοτέροις CP τὸν Δόλωνα ἐπανελϑεῖν ἀκινδύνως, ἵνα roig "Ayauoig ἐκεῖνος ἐξείπῃ ἄσσα 

οἱ Τρῶες μητιόωσιν, οἱ δὲ πάνυ μεγάλου ἑτέρου ἔργου ἐγένοντο. δηλοῖ δὲ τὸ μεγαλεῖον. τῆς ἐν- 
ταῦϑα πράξεως καὶ ἡ ἐφεξῆς ποιητικὴ πλάσις. ποιεῖ γὰρ τὸν Νέστορα ovx ἐρωτῶντα τοὺς χατα- 
σχύπους τί ἔχουσι μαϑόντες, ἀλλὰ ὅπως τοὺς ἵππους ἔλαβον, xai τὰ ἑξῆς. (Vers. 499.) Τὸ δὲ 
ἤξειρεν ἀντὶ τοῦ συνέπλεχεν εἴρηται. ἀείρειν γὰρ νῦν τὸ ὁμοῦ εἴρειν καὶ συμπλέκειν, ἐξ οὗ καὶ 
τὸ τέτρωρον καὶ ἡ ξυνωρὶς, καὶ ὄαρ ἡ γυνὴ ὡς ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη. Σημείωσαιν. οὖν ὅτι τῶν ἵππων 
τοῦ Ῥήσου συναερϑέντων ὡς εἰς σχῆμα ξυνωρίδος προνοητιχῶς διὰ τὸ μὴ ἂν ἴσως κατ᾽ ἰδίαν εἰϑέί- 
σϑαι Ücuv, ἄμφω ἐπέβησαν ὃ τε Διομήδης Χαὶ Ὀδυσσεὺς, χελητίζοντες. καὶ δῆλον ἐκ τοῦ εἰχότος. 

10 & γὰρ μόνος ὁ Διομήδης ἵππων ἐπεβήσατο χα τὰ τὴν Ὁμηρικὴν φράσιν, πῶς εἶχεν ᾽Οδυσσεὺς 60 
ὁδεύων πεζῇ εἰς νῆας τοῖς ἵπποις συνϑέειν, οἱ ἐπέτοντο χατὰ τὸν ποιητήν; εἰ μὴ ἄρα ποδήνεμος 

ἦν χαὶ ἀρβυλόπτερος χατὰ τὸν ποιούμενον Περσέα, καὶ ποσὶν 4omveig ἰσος κατὰ τὸν εἰπόντα, διὰ 
τί δὲ καὶ μετ᾽ ὀλίγα χαμᾶζε ϑορὼν ὃ Διομήδης ἐν χερσὶ τῷ Ὀδυσσεῖ ἐτίϑει τὰ ἔναρα φόρτον τῷ 
πεζῷ, δέον ὃν μᾶλλον ἀνελόμενον αὐτὰ τὸν πεζὸν Ὀδυσσέα. καὶ τῷ ἱππότῃ Διομήδει χειρίσαντα, 
ὁδοιπόρον αὐτὸν εἶναι κοῦφον καὶ εὐσταλῆ, μάλιστα δὲ φαίνεται ὃ λόγος ἀληϑὴς, ἐξ ὧν ὕστερόν 
φησιν ὃ ποιητὴς, ὡς οἱ μὲν κατέβησαν ἐπὶ χϑόνα. οὐχοῦν καὶ "ἀμφότεροι τῶν ἵππων ἐπέβησαν,821 
ὥστε ἐν τῷ, καρπαλίμως τῶν ἵππων ἐπεβήσατο ὃ “Διομήδης συνεπινοητέον χαὶ τὸν Ὀδυσσέα κατὰ 

σχῆμα συλλήψεως. ἔχεν δὲ καὶ πάλιν ἀπορίαν. εἰ γὰρ τῆς ξυνωρίδος ὃ μὲν ἕτερος ἵππος jv ὑπὸ 

τῷ ̓Οδυσσεῖ, ὃ δὲ λοιπὸς ἐπὶ τῷ Διομήδει, πῶς ἐν χερσὶν ᾽Οδυσσέως ϑεὶς τὰ ὕπλα εἶτα ἐπεβήσατο 

20 ἵππων xol οὐχὶ ἵππου; ἐρεῖ δέ τις ἴσως καὶ “πρὸς τοῦτο ἢ ὡς ἡ δευτέρα φράσις τοῦ κελητισμοῦ τῇ 

πρώτῃ συνεξηκολούϑησεν, ἢ ὅτι καὶ τυχὸν τέτρωρον jv τὸ τοῦ 'Ῥήσου, ὡς δύο μὲν ἵππους εἶναι τῷ 
Διομήδει, δύο δὲ τῷ Ὀδυσσεῖ. σφάλμα γὰρ ἀντιγράφων αἰτιάσασϑαι οὐχ ἔστιν, ὅτε μηδὲ παρε- 
σημήναντο οἱ πάλομοὶ τοιοῦτόν τι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐν τοῖς ἑξῆς. (Vers. 500.) ᾿δνταῦϑα δὲ λέγει 
ὃ “ποιητὴς ὅτι τοὺς ἵππους τοῦ ᾿ΡῬήσου λύσας Ὀδυσσεὶς ἐξήλαυνεν ὁμίλου τόξῳ ἐπιπλήσσων, ἐπεὶ 

οὐ μάστιγα φαεινὴν ποικίλου ἐκ δίφρου γοήσατο χερσὶν ἑλέσϑαι. Καὶ ὅρα ὅπως ὃ συνετώτατος ἐνα- 
γώνιος ὧν οὐκ ἔσχε πάντων τῶν δεόντων ἐφικέσθαι. τὴν γὰρ μάστιγα οὐκ ἐνόησεν ἑλέσϑαι. μιχρὸν 
δὲ πάντως τὸ μὴ νοηϑέν. τῶν μέντοι. καιριωτάτων οὐδὲν ἐνέλι πεν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ ἐπιπλήσσειν 10 

καὶ χόπτειν λέγεται. φησὶν οὖν ὁ ποιητὴς μετ᾽ ὀλίγα" κόψε δ᾽ Ὀδυσσεὺς τόξῳ. ἔτι δὲ καὶ μαστίξειν, ἀφ᾽ 

οὗ καὶ ἡ μάστιξ. ἐρεῖ γοῦν, μάστιξε δ᾽ Ὀδυσσεύς. καιριωτάτη δὲ νῦν λέξις τὸ ἐπιπλήσσειν, ὃ ἐστι 

3o πλήσσειν, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ λόγοις ἐπιπλήσσειν εἴληπται. πάσχει δὲ χαὶ ἑτεροίας συνϑέσεις τὸ πλήττειν, 

ὁποία χαὶ ἡ τοῦ ἐχπλήττειν χαὶ ἡ τοῦ καταπλήττειν, ὕϑεν ὃ καταπλὴξ, χαὶ τοῦ ἐμπλήττειν, 

747 ἀφ᾽ οὗ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ τὸ ἐμπλήγδην ἐπίῤῥημα, xci ὃ ἀμφιπλὴξ δὲ, ἀπὸ ἄλλης γέγονεν ὁμοίας συν- 

ϑέσεως, ὡς καὶ ὃ παρὰ τῷ κωμικῷ παραπλὴξ ἄνϑρωπος , ἤγουν ὁ ἀπῳδὸς χαὶ παράμουσος, ἐχ 

μεραφσρᾶδ τῶν παρὰ τὸ δέον πλησσομένων χορδῶν, χαὶ αἱ παραπλῆγες. δὲ ἀχταὶ παρὰ τῷ ποιητῇ, 

ὃ ἐστιν αἱ ἐκ πλαγίων πληττόμεναι κύμασι. φαεινὴ δὲ μάστιξ οὐ μόνον ἡ στιλπνὴ, ἀλλὰ κατὰ τοὺς 

παλαιοὺς καὶ ἡ λεπτὴ, ὡς τοῦ φαεινοῦ καὶ τοῦτο σημαίνοντος, καϑὰ καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿Οδύσ- 

σειαν γέγραπται. (Vers. 501.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ νοήσατο, σχηματισϑὲν παϑητιχῶς. ( Vers. 502.) 

Ὅτι Διομήδης μὲν μερμήριζε μένων, ἵνα τι χύντερον ἕρδῃ. δοίξζησε δ᾽ ἄρα Ὀδυσσεὺς πιφαύσχων 

Διομήδεϊ δίῳ, 0 ἐστι δηλῶν, καὶ τῷ ῥοίζῳ σημεῖον διδοὺς τοῦ ἀναχωρῆσαι. ὁ δὲ ᾿Αϑηνᾶς καὶ νῦν 

4o ἐγγύϑι σταϑείσης xai τὰ &É forcing " xoi "τὰ ἐν ἑαυτῷ ὑποϑεμένης ὑπήκουσεν. ἔστι δὲ ὁ τῆς 20 

AO uvas λόγος οὗτος" (Vers. 511.) νόστου δὴ μνῆσαι νῆας ἐπὶ γλαφυρὰς, μὴ xc πεφοβημένος 

ἔλϑῃς, μ μή πού τις καὶ Τρῶας ἐγείρῃσι: ϑεὸς ἄλλος. ὃ δὴ καὶ γίνεται. προαναφώνησις γάρ τις χαὶ 

τοῦτο ἐστίν. (Vers, 516.) ᾿“πόλλων γὰρ μετ᾽ ὀλίγα ὡς ἴδεν ᾿4ϑηναίην μετὰ Τυδέος υἱὸν ἕπουσαν, 

ἤγουν μεϑέπουσαν xoi ἀμφέπουσαν τὸν Διομήδην, τῇ κοτέων, ἤγουν αὐτῇ ἐγκοτῶν, ποιεῖ τὰ ῥηϑη- 

σόμενα. (Vers, 915.) " EvÓa καὶ ὅρα ὅτι ἄλλως μὲν βλαπτομένους τοὺς Τρῶας ᾿πόλλων ὁρῶν ἡνεί- 

χέτο" ἡνίχα δὲ ὑπὸ ᾿4ϑηνᾶς, τότε δὴ ζηλοτυπῶν ἐρεϑίζεται εἰς ἄμυναν, καὶ πάσχουσιν τοῦτο οἱ 
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ἀντιλαμβανόμενοι ὡς ἐπιπολὺ, τότε βοηϑοῦντες μᾶλλον , ὅτε τις τῶν αὐτοῖς ἐχϑρῶν ἀναφανῇ τοῖς 
βοηϑουμένοις προσεπικείμενος. πιϑανῶς δὲ ὁ ποιητης ἐμνήσϑη ᾿Ἡπόλλωνος, ἵνα τὲ μὴ ἀποστερήσῃ 
ϑείας ἐπικουρίας μηδὲ τὸ Τρωικὸν φῦλον, xci ὕτι καὶ ἀκόλουθον ἦν, ὡς εἰκὸς, οὕτω γενέσθαι, 

οὐδὲν δέ τι ἀνύει μέγα, 4 τοῦ ᾿Απόλλωνος ὁρμὴ, ὡς τοῦ ποιητοῦ φιλέλληνός τε ὄντος xai ἐν τοῖς 

τοιούτοις τὸ πλεῖον τῇ φρονήσει AU nv “προσνέμοντος. καὶ τοιαῦτα μὲν ταῦτα. ( Vers. 503.) 

Ὃ δὲ ἐμερμήριζεν ὃ Διομήδης, τοιοῦτον Tv* ἢ ὃ γε δίρρον ἑλὼν᾽ τὸν τοῦ Ῥήσου, ὅϑι ποικίλα 

ὅ0 τεύχε᾽ ἔχειτο, ῥυμοῦ ἐξερύοι , ἑλχυστικῶς δηλαδὴ , ἢ ἢ dx* φέροι ὑψόσε ἀείρας, 5 ἔτι τῶν πλεόνων 

Θρᾳχῶν ἀπὸ ϑυμὸν ἕλοιτο, ὁ δὴ καὶ κύντερον ἦν. τούτων δὲ οὐδέτερον τοῖς χατασχύποις συνέφερε 

διὰ τὸ ἤδη περατοῦσϑαι τὴν γύχτα καὶ μὴ καιρὸν εἰναι πλείονος διατριβῆς, ἀλλὰ σπουδαίου 

γόστου. ( Vers. 515.) ᾿Ιστέον γὰρ ὅτι πρὸς ἀλήϑειαν ü toU 4noAAwvog ἐνταῦϑα ἐμφάνεια παρου- 

σίαν ἡλίου δηλοῖ, ὡς ἐν τῷ TÉÀ: TOU γράμματος τούτου φαίνεται, ἀφυπνίξουσαν μὲν τὸν τοῦ 

Ρήσου ἀνεψιὸν μετὰ κόρον. ὕπνου, στρέᾳοθδαν δὲ τοὺς χατασχόπους ἀναγκαίως ἐπὶ τὰς γῆας, 
᾿δυσσέως ἐπίφρονι βουλῇ, ἣν τῷ δοίξῳ ἐκεῖνος ἐσήμανε, προϊδόμενος ἀνατολὴν ἡλίου τῇ ὡς εἰχὸς 
ἐν τοῖς ἄστροις καὶ νῦν ϑεωρίᾳ. καὶ οὕτω μὲν τοῦτο. ἐξ Viers. $03. ) Ii δὲ τοῦ μερμηρίξειν ἀλ- 
λαχοῦ μὲν ἄλλα ἐγράφη» ἘΠ ΡΞ δὲ μόνον τοῦτο ῥητέον ὅτι ἐχ τούτου ἀπομερμηρίσαι παρὰ τοῖς 

παλαιοῖς τὸ ἀποδαρϑεῖν, ὡς τοῦ κοιμωμένου μηδὲν ιιεριμνῶντος. εἰ δέ τις τόλμαν ἔσχε ϑεῖναι τὸ 

ἀπομερμηρίξειν καὶ ἐπὶ τοῦ θανεῖν, ἀσφαλῶς ἂν ἐτόλμησεν. ἐπεὶ καὶ L κοινὴ γλῶσσα ἐντεῦϑεν 
ἴσως λαβοῦσα λέγει ἀπομεριμνᾶν τὸ ϑνήσκειν. ( Vers. 502.) ᾿Ιστέον δὲ ὡς, ἐπεὶ τὸ δοιξῆσαι σύν- 

ϑημα φανερῶς ἣν τοῦ Ὀδυσσέως πρὸς τὸν Διομήδην, οὐκ ἀσφαλῶς εἶπον οἱ λέγοντες. qu εἰναι συν- 

ἀρ ϑήματα τοῖς ἥρωσιν. οὐκ ἄδηλον δὲ ὅτε τι χυρίως *óoilog ὁ κατὰ τὸ 0 ἦχος λέγεται, χαϑὰ καὶ 

σιγμὸς ὃ κατὰ τὸ 60, xoi ζῆν καὶ Ley ὁ κατὰ TO b, καὶ βόμβος ὃ κατὰ τὸ β΄... ὁμοίως δὲ xai 
ἄλλα τινὰ καϑ' ἕτερα στοιχεῖα" καὶ ὅτι ὁ ῥοῖζος καὶ ῥοῖβδος λέγεται «Αἰωλικώτερον ὅτε τραχύτερος 
ὃ ἦχος, κατὰ τὸ, πτερῶν γὰρ ῥοῖβδος οὐκ ἄσημος ἦν, ὅϑεν καὶ τὸ ῥοιβδεῖν χαὶ ἀναῤῥοιβδεῖν. τὸ 
δὲ πιφαύσχειν δηλοῖ μὲν ὅτι ὡς οἷον ἀντὶ “λαλιᾶς ἣν τὸ ῥοίζημα, γίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ φάσκειν 

κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν καὶ ἐπένϑεσιν τοῦ v. (Vers. 503.) Τὸ δὲ κύντερον κυρίως μὲν ἀναί- 
δειαν δηλοῖ, ὁποίαν ἔχοι ἂν καὶ κύων, ὡς ἀλλαχοῦ δηλοῦται" νῦν δὲ δεινὸν xci ϑρασὺ ἔργον 

σημαίνει. (Vers. 505.) Τὸ δὲ, δίφρον ἑλὼν ῥυμοῦ ἐξερύοι, ὅμοιόν ἐστι τὴν φράσιν τῷ, τὸν 
δ᾽ Ὀδυσσεὺς λαβὼν ποδὸς ἐξερύσασχε. Τὸ δὲ ἐκφέροι φανερῶς ἐπὶ ἀψύχου καὶ ἐνταῦϑα κεῖται, 
ἀφ᾽ οὗ καὶ ἐκφορὰ ἡ ταφή. ἦν δὲ δεξιότης πολλὴ, ἐὰν τὰ τεύχεα συνεξέφερεν ὃ ἥρως ὡς ἐν 
παρέργῳ καὶ συναπήγαγεν ὅλα τὰ τοῦ ᾿Ρήσου σκυλεύσας. (Vers. 506. ) Εν δὲ τῷ, τῶν πλεόνων 
Θρῃχῶν, ἢ περισσὸν τὸ ἄρϑρον ἢ ἐμφαντικόν ἐστι τοῦ ἐϑέλειν τὸν Διομήδην τοὺς πλείονας τῶν 
Θρᾳκῶν ἀνελεῖν. O δὴ οὐκ ἔτι κύντερον ἀλλὰ καὶ xvovrarov qv. (Vers. 508.) ' H δὲ τῆς Pos 

50 vag πρὸς τὸν ιομήδην ἐγγύϑεν λαλιὰ ἡ σύνεσίς ἐστιν ἡ τῷ Διομήδει ἐγγενομένη ἐκ τοῦ “προσεχῶς 
τὸν Ὀδυσσέα ῥοιζῆσαι. τὴν γὰρ αἰτίαν ἐκεῖνος βαϑύτερον διανοησάμενος ἐπαύσατο ὧν ἐποίει ἀγχι- 
γοίας λόγῳ, οὗ δηλωτικὸν τὸ ἐγγύθεν, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ ἄγχι, ἐξ οὗ σύγκειται ἡ ἀγχίνοια, σχέψις 
οὖσα τοῦ δέοντος ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ, ἤγουν ἐκ τοῦ ἐγγύς. (Vers. 511.) Τὸ δὲ, μή πού τις καὶ 

Τρῶας ἐγείρησι ϑεὸς, καὶ εἰς παροιμίαν ἔπεσεν ἀντὶ τοῦ, μή mors τὸν ὑπὸ σοῦ βλαπτόμενον ἐπε- 
γείρῃ σοι ὃ ϑεός. (Vers. 515.) Κεῖταν δ᾽ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καὶ ἀλαοσχοπιὴ, ἡ ματαία κατασχό- 
πευσις, ὡς ἐν Ὀδυσσείᾳ. φησὶ ναάρ᾽ οὐδ᾽ ἀλαοσκοπιὴν εἶχεν nói, ὡς καὶ αὐτοῦ κατασχοποῦν- 
τος, οὐχ᾽ ἁπλῶς, ἵνα μή τι πάϑωσιν οἱ Tous, ἀλλ ivo μὴ ὑπὸ τινος τῶν κρειττόνων. ἔστι δὲ 

ἁλαὸς ἐν τούτῳ ovy ὃ μηδόλως βλέπων" πῶς γὰρ ὃ τοιοῦτος ἔχου σχοπιάν; ἀλλὰ ὃ χαχῶς λάων, 

ὃ ἐστι βλέπων. καὶ ἑτέρως δὲ εἰπεῖν, τὸ οὐδ᾽ ἀλαοσκοπιὴν εἶχε, ταὐτὸν ἐστι TQ, οὐχ ἐχοιμᾶτο ἐν 
τῷ φυλάσσειν. (Vers. 509.) Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ μὲν, νόστου δὴ μνῆσαι μὴ καὶ πεφροβημένος ἔλθῃς; 
ἀναστολή ἐστι ϑρασύτητος" τὸ δὲ, οὐδ᾽ ἀλαοσχοπιὴν εἶχεν, ἀκριβὴ δηλοῖ φυλαχήν. τὸ δὲ νόημα 
τοῦτο προχλητικόν ἐστι τῶν ἐφεξῆς. εὐϑὺς ycp εὐτάκτως. προάγων τὸν λόγον φησὶν. ὃ ποιητὴς ὡς 

600 ᾿Απόλλων ἥλιος ἀφύπνισε τοὺς Θρᾷκας καὶ τοὺς λοιπούς. Ὅτι “Ῥήπσου ἀνεψιός τις ἐσϑλὸς ἐξ 
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ὕπνου og εἰχὸς ἀνορούσας, ὡς ἴδε χῶρον ἐρῆμον d ἕστασαν ὠκέες ἵπποι, ἄνδρας τ᾽ ἀσπαίροντας ἐν 

ἀργαλέῃσι φονῇσιν, ᾧμωξέν T ἂρ ἔπειτα φίλον τ᾽ ὀνόμηνεν ἑταῖρον. (Vers. 524.) Τρώων δὲ κλαγγη 

748 τε καὶ ἄσπετος ὥρτο κυδοιμὸς, ϑυνόντων ἄμυδις" ὁ δὴ πολλοῦ ϑορύβου ἐστὶ δηλωτικὸν. χρήσιμον 

ὃν παραπλακῆναν ποτὲ καὶ εἰς λόγον πεζόν. ϑηεῦντο δὲ μέρμερα ἔργα, ὅσα ἄνδρες ῥέξαντες ἔβη- 
σαν. xci ἰστέον ὅτι μέχρι ϑάμβους ἱστῶσιν οἱ Τρῶες τὰ χαϑ' ἑαυτοὺς, μὴ ἐπιδραμόντες τοῖς ἀν- 
δράσιν. οὕτω γὰρ τοὺς κατασχόπους ἑξαίρων ὠνόμασεν ὁ ποιητὴς ἐν TQ, ὅσσ᾽ ἄνδρες ῥέξαντες. 
κῶς αὐτῶν μὲν ἀνδρισαμένων , γυναικιζομένων δέ πως τῶν iv μάχῃ τοιαύτῃ μαλακῶς ὑπνούντων.829 
ποιοῦσι δὲ οὕτως οἱ Τρῶες τάχα μὲν εὐθυβολώτερον, οἷα εἰδότες ὡς οὐδὲν ἀνύσουσι διε πολλὰ, 
τυχὸν δὲ καὶ διὰ βάρβαρον ἦϑος, 0 nso διαγράφει καὶ Εὐριπίδης ἐν οἷς αἰτιᾶται τοὺς Τρῶας, 

10 ὡς μὴ τοῖς φίλοις προσφερομένους χαϑά περ ἐχρῆν. ὀχνοῦσι γὰρ ἴσως ὑπερκινδυνεῦσαι τῶν νεη- 
λύδων. ὧν οὐδὲν αὐτοὶ ἀπώναντο" καὶ εἰ τοῦτο, ἄρα συντέϑνηκε κατὰ τὴν παροιμίαν ἡ ἐκ τῶν 
Τρώων χάρις τῷ Pico. προπερισπᾶται δὲ καὶ ἐνταῦϑα (Vers. 520.) τὸ ἐρῆμος, χαϑὰ καὶ ἀλλα- 
χοῦ, καϑ' ὁμοιότητα τοῦ ἑτοῖμος. ( Vers.521.) Φονὰς δὲ λέγει περιεχτικῶς τοὺς τόπους ἔνϑα oí 

φόνοι τῶν κειμένων. γίνεται δὲ ἡ φονὴ ἐκ τοῦ φόνος, xa ἐκ τοῦ χόλου ἡ χολή. (Vers, 522.) 
Ὅτι δὲ τὸ ὀνομαίνειν δηλοῖ μὲν τὸ καλεῖν ἐξ ὀνόματος, διαφέρει δὲ τοῦ ἐξονομάζειν, ἀλλαχοῦ ἐδη- 
λώϑη σαφῶς. (Vers. 524.) Tov δὲ ϑηεῦντο, τουτέστιν ἐθαύμαζον, ποιητιχοῦ ῥήματος, κοινὸν μὲν 
τὸ ϑηοῦντο, κατὰ τὸ ἐποιοῦντο, παράγωγον δὲ τὸ ϑηητόν. πρωτόϑετον δὲ αὐτοῦ ἡ ϑέα xoi τὸ 
ϑεᾶσϑαι, χαϑὰ xci τοῦ ϑάμβους, ϑάμβος γὰρ κυρίως, 0 διὰ ϑέας ἐμβιβάζεκται εἰς ψυχήν. ἄλλως 10 
γὰρ οὐκ ἂν οὔτε ϑηεῖσϑαι οὔτε ϑαιιβεῖσϑαι λέγοιτ᾽ ἄν τις χυριολεχτικῶς, εἰ μὴ ϑεώμενος ἐχπλήτ- 

20 τοῖτο. Τὸ δὲ μέρμερα δηλοῖ μὲν πολλὴν ἔννοιαν ἐν μιῷ λέξει, ἐχφέρεται δὲ διὰ τῶν δύο δ, ὡς 
εὐθετούμενον εἰς δάκτυλον. τὸ μέντοι μερμηρίζειν ἀεὶ διὰ τοῦ ἢ λέγεται γάριν σπονδείου. TO γὰρ 
μερμερίξειν. διὰ τὸ ἀμφίμακρον ἀσυντελές ἐστι τοῖς ἡρωίζουσιν. ( Vers. 531.) Ὅτι ἐν τῷ, ἐπέτοντο 
οἱ ἵπποι νῆας ἐπὶ γλαφυρὰς, τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο ϑυμῷ, περιττὸν καὶ εἰς οὐδὲν ᾿χρειῶδες τὸ, τῇ 
γὰρ φίλον ἔπλετο ϑυμῷ, ἤγουν ἐχεῖ γὰρ ἤϑελον οἱ ἐλαύνοντες. Καὶ σημείωσαι τοῦτο, ἵνα εὖ εἰδὴς 
ὡς οὐ μόνον λέξεις ἐκ περισσοῦ μυριαχοῖ πρὸς ἀπαρτισμὸν ἔπους τίξ ἕνταν, χαϑὰ πολλαχοῦ δεδή- 
λωται, ἀλλὰ καὶ λόγοι ὅλοι ἀφελέστερον. ἔστε δὲ καὶ ἄλλως εἰπεῖν, ὅτε πρὸς ἔνδειξιν. ἡ τοιαύτη 
ἔννοια κεῖται τοῦ εὐπειϑεῖς καὶ εὐηνίους τοὺς τοῦ ᾿Ῥήσου τούτους ἵππους εἶναι, καὶ μὴ πλαζο- 
μένους ὅποι τύχῃ. ἀλλ᾽ ἀπευϑυνομένους ἔνϑα φίλον τοῖς ἐλαύνουσι. Σημείωσαι δὲ ὡς παρ᾽ Ὁμήρῳ 
μὲν ἐνταῦϑα φίλα φρονεῖτον ἀλλήλοιν Διομήδης χαὶ Ὀδυσσεὺς, οἱ δὲ παλαιδὲ δόλον οὐκ ἀγαϑὸν 

3o ἐν ἑτέρῳ χαιρῷ ᾿προσπλάττουσιν Ὀδυσσεῖ κατὰ τοῦ συναεϑλεύσαντος ἥρωος, φάμενοι ὅτι Διομήδης 

xci Ὀδυσσεὺς τὸ "παλλάδιον κλέψαντες νυκτὸς ἐκ Τροίας ἐπανήξσαν , ἑπόμενος δὲ Ὀδυσσεὺς ἐβου- 20 

λήϑη ἀποκτεῖναι τὸν Διομήδην, κλέψαι τὸν τούτου φόνον προϑέμενος, χαὶ δὴ καὶ ξίφος ἐγύμνω- 

σεν, οὗ τὴν σκιὰν ἐν τῇ σελήνῃ ὃ “Διομήδης ἰδὼν ἐπισεραφεὶς χαὶ βιασάμενος τὸν ᾿Οδυσσέα ἔδησε 

χαὶ προάγειν ἐποίησε, παίων τῷ αὐτοῦ ξίφει. ὅϑεν χαὶ παροιμία διεδόϑη τὸ, Διομήδειος ἀνάγκη, 

ἐπὶ τῶν βίᾳ ἐγχειρούντων ἔργοις, χαὶ μάλιστα ὅτε τις ἁλοὺς ἐπίβουλος βίαν πάσχῃ ἐνεργεῖν τι τῶν 

μὴ ϑελητῶν. καίτοι τινὲς τὴν τοιαύτην παροιμίαν ἀπὸ τοῦ Θρακὸς Διομήδους φασὶν ἐχπεσεῖν, ὃς 

ἠνάγκαζε τοὺς ξένους αἰσχραῖς οὔσαις ταῖς αὐτοῦ ϑυγατράσι μίγνυσϑαι, ἃς χαὶ ἵππους 6 παλαιὸς 

λόγος ἀλληγορεῖ. εἶτα χαὶ ἄνήρει τοὺς μὴ ἐϑέλοντας γαμιβροὺς. ὃ αὐτὸς πενϑερὸς, γαμβροχτόνος 
ὧν. καὶ αὐτὸς κατὰ τὸν Οἰνόμαον. ( Vers. 553. DU Ὅτι ὃ Νέστωρ ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῶν χατασχόπων καὶ 

4o μονονουχὶ συναποδημῶν ἐκείνοις τῇ ψυχῇ ὡς οἷα Ἀπρῶτος γνώμην εἰσενεγχὼν ἐχπειιρϑῆναι τοὺς τῶν 3o 
᾿Αργείων ἀρίστους εἰς χατασχοπὴν χαὶ οὕτω προσεχτιχώτερον διατιϑέιιενος προαισϑάνεται αὐτῶν 
ἐπανερχομένων χαί quow ὦ φίλου, Ψεύσομιαι ἢ ἔτυμον ἐρέω" χέλεται δέ μὲ ϑυμός. ὃ πᾶς ἐρεῖ ἂν 

ὁ μέλλων εἰπεῖν τι στοχαστικχῶς. εἶτα (Vers. 535.) ἐπάγει" ἵππὼν u^ ὠκυπόδων ἀμιφὶ κτύπος 

οὔατα βάλλει. ὅ περ χρήσιμον ῥηϑῆναι εἰς ἐλπιζομένην, μάχης διασχευὴν χαὶ εἰς ἐπέλευσιν πολε- 

749 μίων ἱππιχοῦ. εἶτα καὶ εὔχεται τοὺς πεμφϑέντας κατασχύπους ἥκειν, ἐλάσαντας ἐκ Τρώων (n*n0vg, 4o 
ὧν ὃ χτύπος ἀχούεται. iq οἷς καὶ τὸ ἀνάπαλιν εὐλαβούμενος οἷα πολλὰ τοιαῦτα μαϑὼν, ἀλλ᾽ 
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αἰνῶς δείδοικά, φησι, ( Vers. 539.) κατὰ φρένα, μή τι πάϑωσιν ᾿Δργείων οἱ ἄριστοι ὑπὸ Τρώων ópv- 
μαγδοῦ , καὶ εἰς κίνδυνον τοιούτων ἀνδρῶν ἀποβάλῃ τὰ τῆς συμβουλ ῆς. χαὶ σημείωσαι ( Vers, 534,) 
ὅπως ἐν τῷ, ψεύσομαι, ἢ ἀληϑῶς ἐρῶ, ἐνεχυράζει τὴν γνώμην τῶν ἀχροατῶν, ὡς ἄν, φασιν, im- 
τυχὼν μὲν ΤΡΜΜΎΤΗ ἀποτυχὼν δὲ μὴ ἐλεγχϑῇ, καὶ ὅτε οὐ πάντῃ καταφρονητέον τοῦ γήρως, ὕπου 

50 χαὶ συνέσει πλεονεκτεῖ καὶ αἰσϑήσεων ὀξύτητι διὰ προσοχήν. Ἀἐπὲ δὲ πᾶσι τούτοις φησὶν ὁ ποιητὴς, 

ὡς οὕπω πᾶν “εἴρητο ἔπος, ὅτ᾽ ἂρ ἤλυϑον αὐτοί, 0 πὲρ χρήσιμον παρῳδηϑῆναι μὲν ὅτε τις LL 

ἀληϑεύσει ἐφ᾽ οἷς εἰπε στοχασάμενος, ἀπαραποιήτως δὲ ῥηθῆναι ἐπὶ τῶν ἀναφανέντων ἅμα τῇ 
περὶ αὐτῶν μνήμῃ. ζητητέον δὲ ὡς, ἐὰν οὔπω πᾶν εἴρητο ἔπος, τί δή ποτέ ἐστε τὸ ἐλλεῖπον τῇ 
τοῦ ἔπους ὁλότητι; καὶ ῥητέον ὅτι ἔοικεν ὁ Νέστωρ χαὶ ἄλλο τι πλέον ὧν εἶπε μέλλειν εἰπεῖν, 
οἷον, μετὰ τὸ ὀὑρυγμαγδοῦ, εἰκὸς ἦν ἐπαχϑῆναι τὸ φεύγοντες, ἢ τὸ διωχόμενοι, ἢ τοιοῦτόν τι. τὸ 

θομάλιστα δὲ νοητέον ὡς ἡ μὲν Ὁλμηρικὴ Μοῦσα ἐντελῶς εἶπε διὰ τὸν ἀχροατὴν τὸ πᾶν ἔπος, 
ὁ δὲ Νέστωρ οὐχ᾽ οὕτως, ἀλλ᾿ ἔτει αὐτοῦ λαλοῦντος τὸ ῥηθὲν νόημα ἦλϑον οἱ ἥρωες, ( Vers. 539.) 
᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή tu πάϑωσιν ᾿Αργείων οἱ ἄριστοι, φόβον δηλοῖ 

823r0 ὑπὲρ ἀνδρῶν *ayaÓGv. (Wers. 542.) Ὅτι ἐπανελϑόντων τῶν ἡρώων οἱ “Ελληνες χαρέντες 
δεξιῇ τε ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισιν. ὅ᾽ πὲρ ἐπὶ πάσης ἐπιϑυμητῆς ἐπανόδου προσήκει λέγε- 
σϑαι. Καὶ ὅρα ὅτι καὶ νῦν, ὡς καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ, τὸ περιπλέκεσθαι xol οἷον εἰς ἑαυτὸν σπᾶ- 
σϑαι ἀσπάζεσθαι λέγεται, καὶ δεικνύουσι τὸ ἔργον ἔτι xoi νῦν σὺν ἄλλοις ἔϑνεσι καὶ Ἴβηρες. 
περὶ δὲ τῆς διὰ δεξιῶν χειρῶν ἅψεως καὶ τῆς οὕτω δεξιώσεως εἴρηται xoi ἐν τοῖς εἰς τὴν "0óvo- 

σειαν. Σημείωσαι δὲ xoi ὅτι, ὡς mig iv Ὀδυσσείᾳ χεῖται τὸ, μύϑῳ ποτιπτύσσεσϑαιν, οὕτω καὶ 
ἐνταῦϑα τὸ ἔπεσσι μειλιχίοις ἀσπάζεσϑαι. ( Vers. 544.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, δεξιῇ T ἠσπάζοντο, 20 
συνίζησιν ἔπαϑε λόγῳ προκεφάλου στίχου. εἰ δὲ γράφεται δεξιῇ ἠσπάζοντο, ἀπαϑής ἐστιν ὡς 

δάκτυλος ὃ πρῶτος ποὺς τοῦ ἔπους. Ὅτι μεμνημένος. ὁ “Νέστωρ οἷα ὃ Διομήδης εἶπεν εἰς ἔπαι- 
vov τοῦ Ὀδυσσέως καὶ ἅμα τιμῶν ἀφϑονήτως τὸν χαὶ γέροντα καὶ ἀριστέα καὶ ῥήτορα, οὐ τὸν 
Διομήδην ἀλλὰ τὸν ᾿Οδυσσέα ἐρωτᾷ μετὰ καὶ ἐπαίνου" εἰπὲ ἄγε, ὦ πολύαινε pet a μέγα κῦδος 

ιο᾿“χαιῶν, ὅππως τούσδ᾽ ἵππους λάβετον καταδύντες ὅμιλον Τρώων, ij τις ὑμῖν "πόρεν ϑεὲς ἂν- 
τιβολήσας. εἶτα εἰπὼν αὐτοὺς ἀκτῖσιν ἐοικέναι ἡλίου, ὡς ἤδη προείρηται, χατασχεύυάζει ὡς οὐ 
μάτην ἐχολάχευσε τοὺς ἥρωας ἐπὶ ϑεοφιλίᾳ, ϑεοσδότους εἶναι τοὺς ἵππους πλασάμενος. καὶ ἅμα 

καὶ ἑαυτὸν ἀνεπαχϑῶς ἐπαινεῖ, λέγων οὕτως" ( Vers. 550. sqq.) αἰεὶ uiv Τρώεσσιν ἐπιμίσγομιαι 
(οὐδέ τι φημὶ μεμνάξειν παρὰ νηυσὶ γέρων περ ἐὼν πολεμιστὴς), ἀλλ οὔπω τοίους ἵππους ἴδον 
οὐδ᾽ ἐνόησα, ἐξ ἀκοῆς δηλαδὴ “μαϑών. ἐξ ὧν συναγαγὼν καὶ πάλιν φησὶν οἴεσϑαι ϑεόν τινα 30 

δοῦναι ἀντιάσαντα διὰ τὸ χαὶ ἀμφοτέρους ἐκεῖϑεν φιλεῖσϑαι. ἀμφοτέρω γάρ, "nau; σφῶι φιλεῖ 
ϑεός. ὅτι δὲ οὐ χολαχείαν ἁπλῶς ὃ γέρων εἶπεν ἐπὶ ἔργῳ ἀδυνάτῳ γενέσθαι, ὡς ἀδύνατον δῆϑεν 
ὃν ϑεόϑεν δοϑῆναν ἵππους, δηλώσει Ὀδυσσεὺς ἐν οἷς ἐπαίνῳ ἀνταμευψάμενος τὸν Νέστορα καὶ 

εἰπὼν, ὦ Νέστορ Νηληιάδη, pe κῦδος ᾿Αχαιῶν, ἐπιφέρει" ῥεῖα ϑεός y ἐϑέλων καὶ ἀμείνονας 

ἠέ περ οἵδε ἵππους δωρήσοιτο; ἐπειὴῆ πολὺ φέρτεροί εἰσιν. ἵπποι δὲ οἵδε νεήλυδες χαὶ τὰ ἑξῆς. 

ἐν οἷς, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐποίησε, ποιεῖται ἀνακειραλαίωσιν τῶν προῤῥηθέντων. ἣν xci σημείω- 
σαι. τὰ γὰρ κατὰ τὸν διοπτῆρα τοῦ στρατοῦ Δόλωνα καὶ τὸν "Pjcov καὶ τοὺς αὐτοῦ ἵππους ἔν 

20 μόνοις στίχοις. ἐξ ἐκεφαλαιώσατο. καὶ ἐν τούτοις μὲν ταῦτα. "ὅτι δὲ ἡ ποίησις καὶ ϑεοσδότους 
οἶδεν ἵππους, ὡς ὃ μῦϑος συγχροτεῖ, πολλαχοῦ δεδήλωται. τοιοῦτοι γὰρ οἱ Τρώιοι ἵπποι καὶ οἱ 
τοῦ ᾿Αχιλλέως xai οἱ τοῦ Οἰνομάου xai ἄλλοι. (Vers. 547.) Ἢ δὲ τῆς τῶν ἵππων λευχότητος 4o 

παραβολὴ τῷ γέροντι σεμνοτέρα τῆς παρὰ τῷ Δόλωνε, ᾧ συνέπεσε κατὰ νόημα, ὡς μυριαχοῦ 

εἴωϑε γίνεσϑαι" μάλιστα δὲ σαφεστέρα. ἐβούλετο μὲν γὰρ ἴσως καὶ ἐχεῖνος ἀκεῖσιν ἡλίου τὸ ἐκεί- 

γων λευχὸν εἰχάσαι, OU διεσάφησε 08, ἀλλ ἠρχέσϑη λευκοτέρους χιόνος εἰπών. ἄλλως δὲ εἰπεῖν, 

Ὁμηρικῆς, δεινότητος xci τὸ διαφόροις μὲν ὑπερβολαῖς γνωρίσαι τὸ πρᾶγμα, τὴν χρείττω δὲ ἀνα- 
ϑεῖναι τῷ λογίῳ “Νέστορι. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὁμώνυμον xoi τὸ ἀκτίς. Παυσανίας γοῦν φησὶν ὅτι 

ἀχτὶς καὶ οἰχέτου ὄνομα, καὶ ἀγγείου δὲ ἐφ᾽ ov οἱ ὑβολοὶ ῥιπτοῦνται. οὕτω δὲ καὶ αἴγλη οὐ μόνον 

9 
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ἡ λαμπηδὼν, ἀλλὰ καὶ ποπάνου εἶδος κατὰ Παυσανίαν, xci ϑυσία τις πειιπομένη εἰς Δελφοὺς, 

καὶ κυβευτικὸς βόλος. ἕτερος δέ τις φησὶν ὅτι αἴγλη ὄνομα κυβευτικοῦ βόλου φαύλου. Ὅρα δὲ xai 

ὅτι ὃ Νέστωρ, 0 πὲρ ἐκ τοῦ βασιλέως ἔλαβεν, ἀντιδίδωσι τῷ Ὀδυσσεῖ. ἐξ ἐχείνου γὰρ ἀκούσας, 

750 ὦ Νέστορ, μέγα κῦδος “χαιῶν, ἔφη αὐτὸς πρὸς ᾽Οδυσσέα τὸ αὐτό. Ὀδυσσεὺς δὲ αὖϑις μετ᾽ ὀλίγα 
ὁμοίως ἀντιφωνεῖ τῷ Ἀγέροντι, ὃ περ ἤχουσεν &m αὐτοῦ. εὖ δὲ καὶ ἀπαιτεῖ ὃ ῥήτωρ λόγον ἐχ 30 

τοῦ ῥήτορος, ὡς τῆς πράξεως ἀνηκούσης τῷ Διομήδει. (Vers. 546.) Τὺ δὲ, χαταδύντες ὅμιλον 

Τρώων, ἤ τις πόρε ϑεὸς, καινότερον ἐσχημάτισται. τὸ γὰρ κοινὸν τοιοῦτον ἂν ἦν᾽ πῶς τοὺς 
ἵππους ἐλάβετε; καταδύντες εἰς βάϑος τοῦ στρατοῦ, ὡς ἐπὶ βάϑους γὰρ τὸ καταδύνειν λέγεται, 
ἢ ἐκ ϑεοῦ λαβόντες; Τὸ δὲ, αἰεὶ μὲν Τρώεσσιν ἐπιμίσγομαι καὶ ἑξῆς, κατασκχευαστιχόν τέ ἐστι 

10 τοῦ μηδέποτε λήγειν πόνου τὸν γέροντα, ὃ φϑάσας ὁ Διομήδης εἶπε πρὸς αὐτόν. χαὶ τὸν λόγον 
δὲ αὐτοῦ βεβαιοῖ ὡς ἐπ᾽ ἀληϑείᾳ οὐ κολακικός ἐστιν. ἐπάγων γὰρ ὃ γέρων αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀπο- 
ρίας εὔλογόν φησιν ἐνδημεῖν μὲν ἀεὶ τῷ πολέμῳ, οὔπω δὲ τοιούτους ἵππους ἰδεῖν ἐχεῖ. οὔχουν 
ἄρα ἐκ Τρώων τούτους ἔσχετε, ἀλλ ἐκ ϑεοῦ ἐλάβετε, ὡς δυναμένου xoi τὰ τοιαῦτα δωρεῖσϑαι. 

Τὸ δὲ, οὐδέ τι φημὶ μιμνάζειν, διασαφητικόν ἐστε τοῦ αἰεὶ Τρώεσσιν ἐπεμίσγομαι" εἰ γὰρ μὴ ἐν 
γηυσὶ μιμνάζει, τοῖς πολεμίοις μίσγεται. (Vers. 548.) Σημείωσαι᾽ δ᾽ ἐνταῦϑα ὅτι ὃ φιλαλήϑης 
γέρων ἐπιμίσγεσϑαι μὲν ἀεὶ τοῖς Τρωσὶν ἔφη καὶ οὐ μιμνάζειν εἰς ἄδειαν, οὐ μὴν καὶ ἀριστεύειν. 
ἐψεύσατο γὰρ ἂν οὕτω φάμενος. (Vers. 549.) Τὸ δὲ, γέρων πολεμιστὴς, ἶσον ἐστὶ τῷ ἐν Ὀδυσ- 
σείᾳ ἀναγκαίῳ πολεμιστῇ. ᾿γέροντες γὰρ καὶ οἱ ἐκεῖ ῥηθέντες ἀναγχαῖοι πολεμισταί, TO δὲ, ϑεὸν 4o 
ἀντιάσαντα, i ἰσον ἐστὶ τῷ ἀντιβολήσαντα, ὃ περ ἀνωτέρω κεῖται. ( Vers. 556.) Τὸ δὲ, ἀμείνονας 

20 ἠέ $e οἵδε, περίφρασιν ἔχει. τὸ μὲν γὰρ ἁπλοῦν καὶ κοινὸν ἦν εἰπεῖν ἀμείνονας τούτων. τὸ δὲ 
ἀμείνονας ἤ περ οὗτοι περιπέφρασται. ( Vers. 557. ) Ev δὲ τῷ, ἐπεὶ πολὺ φέρτεροί εἰσι, διπλὴ 

ἐκκύπτει ἔννοια. ἢ γὰρ ὅτι δύνανταν τῶν τοῦ “Ῥήσου ἵππων xoc ἕτεροι φέρτερον εἶναι, εἰ xal 
αἰνῶς, 0 ἔστι λίαν, ἀκτῖσιν ἐοικότες εἰσὶν ἡλίου" ἢ) ἐπεὶ πολὺ φέρτεροι οἱ ϑεοὶ, ἵνα τὸ ϑεὸς ὡς 

προσηγορικὸν ἀναλυϑείη εἰς πληϑυσμὸν κατά τι σχῆμα καινόν. ἐν δὲ τῇ ῥηϑείσῃ ἀνακεφαλαιώσει 
σημαίνεν ὡς ἀνέστρεψεν ἐμπεριβόλως τὴν διήγησιν ὃ λαλῶν αὐτὴν ῥήτωρ Ὀδυσσεὺς χαὶ ἀπὸ τοῦ 
τέλους ἀρξάμενος 1 ἤτοι τῶν ἵππων ἀνατρέχει, εἰς τὰ πρεσβύτερα, ἐπισυνάπτων τὸν ᾿Ῥῆσον καὶ τοὺς 
αὐτοῦ, εἶτα τὸν Δόλωνα καὶ τὸν στείλαντα ἡ "Exroga. φησὶ γὰρ ὅτι ἵπποι οὗτοι νεήλυδες Θρηίκιοι, 
τὸν δέ σφιν ὄναχτα ἀγαϑὸς Διομήδης ἔχτανε, πὰρ δ᾽ ἑτάρους δυοχαίδεχα πάντας ἀρίστους , τρις- 

χαιδέχατον δὲ σκοπὸν εἵλομεν, ὃν διοπτῆρα στρατοῦ εἶναι "Exrap τὲ προέηχε καὶ ἄλλοι Τρῶες. 
3o ( Vers. Bona" '"EvÓa καὶ ὅρα τὸ; πάντας ἀρίστους - ἀμαρτύρως παραῤῥιφὲν εἰς “ἀπαρτισμὸν τε 

στίχου καὶ εἰς σέμνωμα τῆς “ἡρωικῆς πράξεως. Ὅρα δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὅτι πρὸ βραχέων μὲν 50 

Ὅμηρος τὸν Δόλωνα προτάξας, εἶτα τοὺς δώδεκα Θρᾷκας ἱστορήσας, τρισκαιδέκατον ἔνταξε τὸν 
“Ῥῆσον εἰπών" ὃν τρισκαιδέκατον μελιηδέα ϑυμὸν ἀπηύρα. ὡς εἶναι τὸν Δόλωνα ἐχεῖ τεσσαρεσχαι- 
δέκατον. ἐνταῦϑα δὲ Ὀδυσσεὺς πρῶτον εἰπὼν “περὶ 'Pücov, εἶτα μνησϑεὶς τῶν δώδεκα Θρᾳκῶν, 

τρισχαιδέχατον τὸν Δόλωνα τίϑησιν ἀφεὶς τὸν ᾿ Ῥῆσον νοεῖσϑαι τεσσαρεσκαιδέχατον. ( Vers. 562. ) 

To δὲ διοπτῆρα στρατοῦ πρὸς σαφήνειαν ἐτέϑη τοῦ σχοπὸν εἵλομεν. οὐ γὰρ ἁπλῶς Ó σχοπὸς καὶ 
διοπτήρ ἐστὶ στρατοῦ. πολλὰ γὰρ καὶ ἡ τοιαύτη λέξις δηλοῖ ὡς ὁμώνυμος. ( Vers, 563. ) Τὸ δὲ, 
χαὶ ἄλλοι Τρῶες, ἐστοχασμένως φησὶν ὃ Ὀδυσσεὺς, ὡς εἰκὸς ὃν οὕτω γενέσϑααι. ἀληϑῶς μέντοι οὐ 

γέγονεν. ἽἝχτωρ me τὸν» σχοπὸν προέηκε πείσας δώροις καὶ εἰς ἄτην ἐμβαλὼν ὡς ὁ Δόλων αἰτιᾶ- 

4o ται, εἰ μὴ ἄρα καὶ οἱ ἄλλοι τότε ἀκὴν γενόμενοι σιωπῇ συγκαταϑέσϑαι δοχοῦσι τῇ τοῦ "Exropog 
ἀποστολῇ. ( Vers. 564.) Ὅτι eig ταὐτὸν “Ὅμηρος ἄγει τὸ καγχαλᾶν χαὶ τὸ "χαίρειν ἐν τῷ, τάφροιο 60 
διήλασεν Ὀδυσσεὺς ἵππους »αγχαλόων, ἅμα δ᾽ ἄλλοι ἴσαν χαίροντες ᾿Αχαιοί. ἔστι δ᾽ ὅμως τὸ καγ- 
χαλόων ἐπιτατικώτερον τοῦ χαίρειν, 0 γε xai ἐκ τοῦ χαλᾶν τῇ ἐχλύσει παράγεται. Ὅρα Ἀδὲ ὡς894 

αροποιὸν ἢ γίχη, οὐ τῷ ἀνδραγαϑήσαντι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἑταίροις, οἱ χκοινοῦνται τὰ φιλιχά. 

Ὅτι τοὺς ἵππους μὲν τοῦ “Ῥήσου ὁ φίλεππους “ιομήδης ἔσχεν. οὐ γὰρ ἔπρεπον τῷ ᾿Ιϑακησίῳ 

γησιῴτῃ, οὗ ἡ πατρὶς αἰγίβοτος, ovy ἱππήλατος, ὡς καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Τηλέμαχος ἐν Ὀδυσσείᾳ 
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δηλοῖ, ὁ καὶ παραιτησάμενος ἐχεῖ διὰ τοῦτο φιλικὴν δόσιν ἵππων. Ὀδυσσεὺς δὲ τὰ τοῦ Δόλωνος 

gu ὕπλα, οἷς ὁ Διομήδης αὐτὸν. ἐδεξιώσατο χαμᾶζε ϑορῶν. οὕτως οἴδασιν ἀλλήλοις εἴκειν οἱ 
10 ἄριστοι, οὐ μεγαλείῳ, ὕλης, ἀλλὰ πρεσβείῳ φιλίας τὸ πλέον διδόντες. μήποτε δὲ οὐδὲν οὐδόλως 

ἐχέρδησεν Ὀδυσσεὺς, ὡς μηδὲ φιλοκτήμων ἀλλὰ φιλότιμος. Διομήδης μὲν γὰρ ἤδη ἔχει τοὺς νεή- 

Avóag Θρηικίους ἵππους, Ὀδυσσεὺς δὲ τὰ τοῦ Δόλωνος λάφυρα ἀναϑήσει τῇ Ang. gio γὰρ 

( Vers. 570. ) ὡς ἔϑηκεν Ὀδυσσεὺς αὐτὰ ἐν τῇ νηὶ, ὄφρα ἱερὸν ἑτοιμασαίατο ᾿Αϑήνῃ, ἤτοι ἑτοιμά- 751 

σαιντο αὐτὰ ὃ Διομήδης τε xci αὑτὸς ἱέρωμα τῇ Ave ἐν καιρῷ. εἰ δὲ τὸ ὑπεσχημένον μέλαν 

ποίμνιον ἄμφω ἐδάσαντο, οἶδεν οὐδείς. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καὶ ἐν τούτοις πυρὸν μελιηδέα ἔδειν τοὺς 

ἵππους φησί. φράζει γὰρ ἵππων ἐπιμέλειαν οὕτω" ἵππους μὲν δὴ κατέδησαν ἐδτεμήτοισιν. ἱμᾶσι 
φάτνῃ ἐφ᾽ ἱππείῃ , ὃϑι xai ἄλλοι ἵπποι ἕστασαν ὠκύποδες adios πυρὸν ἔδοντες " 'περὲ οὗ προῖ- 10 

λοστόρηται. (Vers. 568.) 'H δὲ ἱππεία φάτνη πρὸς διαστολὴν ᾿ἐῤῥέϑη τῆς τῶν λοιπῶν ζῴων. 

( Vers. 572. ) Ὅτι Ὀδυσσεὺς χαὶ Διομήδης ἱδρῶ πολλὸν ἀπενίζοντο ϑαλάσσῃ ἐσβάντες, κνήμας τε 
ἰδὲ λόφον ἀμφί τε μηρούς. αὐτὰρ ἐπεί σφιν κῦμα ϑαλάσσης ἱδρῶ πολλὸν νίψεν ἀπὸ χρωτὸς καὶ 
ἀνέψυχϑεν φίλον ἦτορ, ἔς δ᾽ ἀσαμίνϑους βάντες ἐὐξέστας λούσαντο. τὼ δὲ, ἤγουν οὗτοι, λοεσσα- 
μένω χαὶ ἀλειψαμένω Àim ἐλαίῳ δείπνῳ ἐφιζανέτην, ἀπὸ δὲ κρητῆρος ̓ 4ϑήνῃ πλείου ἀφυσσάμενοι 

λεῖβον μελιηδέα οἶνον. Καὶ ὅρα ὅτι τὲ καλῶς ἤδη ἐπέσχεν ὡς προνούστερος ὃ Ὀδυσσεὺς τὸν Διο- 

μήδην τοῦ πλείω δρᾶν διὰ τὸ τελειοῦσϑαι, ὡς προσεσημείωται, τὴν νύχτα. ταχὺ γοῦν μετὰ τὴν 

ἐπανέλευσιν τῶν κατασχόπων ἡμέρα γέγονεν, ὡς xoi δειπνεῖν ἄρτι αὐτούς" xci ὅτι Óig εἶπεν ἐν- 
ταῦϑα τὸ ἱδρῶ πολλὸν, ταὐτολογῶν συνήϑως, ἔνϑα μὴ καιρὸς ἁβρύνειν τοὺς λόγους. Περὶ δὲ 
τοῦ ἀπονίζεσϑαι, ὃ καὶ νίπτεσϑαι λέγεται, ὡς δηλοῖ τὸ νίψεν ἀπὸ χρωτὸς, φασὶν οἱ παλαιοὶ 20 
ὡς οἱ Ταραντῖνοι τὰ εἰς ζῶ λήγοντα ῥήματα βαρύτονα διὰ δύο σίγμα προφέρουσιν, oiov σαλ- 

πίζω σαλπίσσω, λακτίξζω λακτίσσω, φράξω φράσσω, ὅ meg ἡ Κόριννα φράττω λέγει Βοιωτικῶς. 
πάλιν δὲ τὰ παρ᾽ ἡμῖν διὰ δύο σίγμα αὑτοὶ διὰ τοῦ ζ προφέρουσι, τὸ πλάσσω πλάζω λέγοντες, 

δοχαὶ τὸ ἀνάσσω “ἀνάζω. καὶ τὸ νίπτω οὖν παρ᾽ «Αἱολεῦσι νίσσω λεγόμενον, ὡς πέπτω πέσσω, oi 

Ταραντῖνοι μεταϑέσει τῶν δύο σίγμα εἰς τὸ D νίζω λέγουσι. (Vers. 573.) .dogog δὲ ἐνταῦϑα 
ὃ ἄνω τένων ἤτοι ὃ περὶ τράχηλον. ὅϑεν καὶ τὸ καταλοφάδια ἐν Ὀδυσσείᾳ, καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ 
τὸ, ὑπὸ ξυγῷ νῶτον εὐλόφως φέρειν, ὡς λόφου ἐν τοῖς ζῴοις ὄντος τοῦ κατὰ τὸν τράχηλον μέρους, 
ᾧ ἐπίκειται ὃ ζυγός. (Vers. 574.) Ἔν δὲ τῷ, χῦμα ϑαλάσσης νίψεν, ὅρα ὅτι τε οὐ μόνον χεῖρες 
γίπτουσι καὶ ἄνϑρωποι ἀλλὰ καὶ ὕδατα" καὶ ὅτι ῥύπου uiv ἀποϑετιχὸν τὸ ἐν ϑαλάσσῃ νιφϑῆ- 
ναι, καὶ ἀναψυχῆς δέ τινος αἴτιον. ϑεραπευτικώτερον δὲ εἰς σῶμα, τὸ λουτρὸν κατασχευασϑὲν ὑπὸ $o 
ϑεραπόντων κατὰ τὸ σιωπώμενον. ἐνταῦϑα δὲ σοφός τις γράφει ὅτι χόπον μὲν ϑαλάττῃ λούοντες 

ἐθεράπευον, ἢ μάλιστα νεύροις πρόσφορος. ἀναχαλῶντες δὲ ταῖς ἐμβάσεσι τὰς τῶν μυῶν συντά- 
σεις, εἰτὰώ ἐπήλειφον λίπα, πρὸς τὸ μὴ ῥανθϑέντος ὕδατος κατεσχληρυμένα γίνεσϑαι τὰ σώματα. 

(Vers. 575. ) Οἱ γοῦν ἀπὸ τῆς σκοπῆς, φησὶν, ἐπανελϑόντες ἱδρῶ πολλὸν ἀπενίζοντο ϑαλάσσῃ καὶ 

ἑξῆς, καὶ οὕτως ἀναψύξαντες ἐς ἀσαμίνϑους βάντες λούσαντο χαὶ ἀλειψαμένω δείπνῳ ἐφιξανέτην. 

4o Τὸ δὲ, ἀνέψυχϑεν ἦτορ, τὴν ἀπὸ καμάτου καὶ ἱδρῶτος ἀνάκλησιν τοῦ λζωτιχοῦ δηλοῖ, ὃ περ 

ἐν ἄλλοις ϑυμηγερέην φησίν. εἰ δὲ περιττῶς ἐνταῦϑα χεῖσϑαι δοχεῖ τὸ ἤτορ ὡς ἀρχοῦν ὃν τὸ 
ἀνέψυχϑεν αὑτὸ δὴ καὶ μόνον, ἀλλ ἔστιν εἰπεῖν ὅτι πρὸς διαστολὴν αὑτὸ ἐγράφη, ψύχους καὶ ψύξεως 

τῆς κατὰ σῶμα; ἵνα σαφὴς οὕτως ἡ ἔννοια ἐς τὸ παντελὲς ei καὶ ἀκατώγνωστοξ. "Ioréov δὲ ὅτι άρ 

κυρίως ἀναψύχειν, ὡς καὶ ὑπελαλήϑη, τὸ ἀναχτᾶσϑαι ψυχὴν ἤδη κινδυνεύουσαν οἴχεσθαι, οὗ 

ἀνάπαλιν ἀποψύχειν τὸ ἀπὸ ψυχῆς γίνεσθαι λειποϑυμοῦντα ἢ καὶ ϑνήσκοντα. τὸ δέ γε ἐναπο- 
ψύχειν. ὡς οὐχ εὔφημόν ἐστιν οἶδεν ᾿Ησίοδος. ( Vers. p 76.) To δὲ, ἔς ρ᾽ ἀσαμίνϑους, ἐπίτηδες 

zal αὐτὸ τραχυφωνεῖται διὰ τῆς ἐπενϑέσεως τοῦ ῥά. ἦν γὰρ ἄλλως φυλάξαι τὸ μέτρον ἕν φωνῇ 
λείᾳ εἰπόντα, εἰς ἀσαμίνϑους βάντες εὐξέστας. περὶ ὧν ἡ Ὀδύσσεια δηλοῖ. ἔνϑα δηλοῦται xal ὅτι 
μετὰ heit ἐλαίῳ ἠλείφοντο οἱ παλαιοὶ. xci Ore τὸ λίπα ἀποχοπὴν ἔπαϑεν ex τοῦ λιπαροῦ. 

Τὸ δὲ εὐξέστας ποιητικόν ἐστιν. ἦν δὲ ἀσφαλὲς καὶ εὐξέστους εἰπεῖν. ὡς καὶ τὰς εὐποιίτας 
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εὐποιήτους, καὶ τὴν ἀσβέστην φλόγα ἄσβεστον. ( Vers. 578.) Τὸ δὲ ἐφιξάνειν διελύϑη ἐν τῷ 
eni βλεφάροις ἵξανεν. ἔχοι δ᾽ ἂν ἐνταῦϑα τις i d ps τὰ μνησϑῆναι τοῦ χκαϑιζ᾽ ἐπὶ κώπην, 

ἤγουν ἅψαι τῆς κώπης, ὥστε κωπηλατεῖν. εἰ γὰρ ἐκεῖνο ἔσκωπται ὡς δηλωτικὸν δῆϑεν ὃν τοῦ 50 

ἐπικάϑισον τῇ κώπῃ, πολλῷ πλέον τὸ δείπνῳ ἐφιξάνειν. ἔσται γάρ ποτε δείπνῳ ἐφιζάνειν καὶ τὸ 

ἄνω τοῦ δείπνου καϑῆσϑαι χατά ye àxolovOiay φράσεως. ἄλλως μέντοι σπουδαίως οὔτε τὸ ἐπὶ 

χώπην χαϑῆσϑαι οὔτε τὸ ἐπὶ δεῖπνον ἱζάνειν ἔχεν τι παιχτιχόν. δηλοῦσι γὰρ τὸ χαϑέσϑητι διὰ 

χωπηλασίαν καὶ διὰ τὸ δειπνῆσαι. Τὸ δὲ ἀπὸ χρατῆρος πλείου λείβειν ἀπάρχεσϑαι λοιβὴς τῆς ἐκ 
τοῦ δείπνου δηλοῖ xoi μὴ ἐν δευτέρῳ τοῦ δειπνεῖν αὐτὴν τίϑεσϑαι. (Vers. 579.) Τοῦ 02, ἀφυ- 

σάμενοι, 0 ἐστιν ἀντλήσαντες; ἔστι χαὶ ἐνεργητικὴ χρῆσις ἐν τῷ, ἤφυσε χαλκὲς, καὶ ἐν τῷ, πλοῦ- 

10 τον ἀφύξειν. && δὲ τούτων δῆλον ὅτι διφορεῖται ὁ μέλλων. τοῦ ἀφύσσειν. ἀφύξω τε γὰρ ὡς 
ἁρπάξω, καὶ ἀφύσω ὡς ἁρπάσω, ἐξ ὧν τὸ ἀφύξειν καὶ τὸ ἤφυσε καὶ τὸ ἀφυσάμενος. μελιηδὴς 

δὲ οἶνος ὡς καὶ πυρὸς πρὸ ὀλίλγων καὶ ἀλλαχοῦ ϑυμὸς, 6 ἐστι ψυχή. 60 
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